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Uvnitř tohoto vydání: 

Nejdůležitější body: 

• Pro mnohé z nás jsou 
Velikonoční svátky spo-
jeny s příchodem jara. 
A tak jsme si řekli, že si 
jaro přivítáme malou 
oslavou.  

• Do Zahrady 2000 jsem 
nastoupila 15. března, 
jako další člen pracovní-
ho týmu do projektu 68  

• Mám ráda, když jdu 
pěšky z Dětřichova.  

• Je až neuvěřitelné, jak 
malé mají občané infor-
mace o duševním zdra-
ví,  

na jedno takové ulovil. Aby 

nebyl tak smutný, dostal ce-

nu útěchy – tatranku. 

Povídali jsme si o tom, jak 

jsme strávili Velikonoční 

svátky, pobavili jsme se his-

torkami.  

A na závěr soutěž dvou 

družstev -  běh s vajíčkem na 

lžíci. Vejce bylo sice natvrdo, 

ale to nikdo nevěděl. Fanouš-

ci nadšeně povzbuzovali, 

křičeli a tleskali. Družstva 

doběhla na vteřinu stejně a 

tak si rozdělili výhru – perní-

kové vejce se zajíčky. 

Těšíme se na další podobnou akci plnou zajíma-

vých her a zábavy.  Irena Benešová 

Pro  m n o h é 

z nás jsou 

Velikonoční svátky spojeny s příchodem jara. 

A tak jsme si řekli, že si jaro přivítáme malou 

oslavou.  Společně jsme upekli perník, na-

chystali slavnostní tabuli s vrbovými větvička-

mi, ke kávě jsme si dali sladkosti v podobě 

malých barevných vajíček.  

Přišla za námi i fotografka paní 

Valeriánová, která nás už několi-

krát navštívila. Upekla pro nás 

nádhernou a hlavně moc dobrou 

bábovku (pečenou z margotky).   

P. Doubek nám přednesl svoji 

báseň o životě u nás v Zahradě a 

na naše prosby přidal ještě jednu 

jarní básničku. 

A protože jsme soutěživí a rádi si 

hrajeme, měli jsme možnost   

„ulovit“ si za pomocí pomlázky i 

nějaké tajemství skryté ve vajíčku. 

Bylo to napínavé, lovci byli netr-

pěliví, ruce se třásly a nervy praco-

valy, protože ne  každé vajíčko 

bylo plné.  Honza Domes si zrov-

OBČASNÍK, VYDÁVANÝ REDAKČNÍ RADOU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZAHRADA 2000, MÁ PŘIBLÍŽIT 
ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI SLUŽBY SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍHO CENTRA SÍDLÍCÍHO V DĚTŘICHOVĚ 32, 

BÝVALÁ MŠ. 

Margotka 

(může se péct jako bábovka, buchta 
na plechu. Já z ní peču vždy veliko-
nočního beránka) 

Řádně vymícháme: 

2 hrnky polohrubé mouky 

1 hrnek cukru - krupice 

½ hrnku oleje (ne olivový je moc 

aromatický) 

½ hrnku vlažného mléka 

2 celé vejce 

1 prášek do pečiva 

1 vanilka 

1 čokoláda Margot nastrouhaná na 
hrubém struhadle 

 (ta větší) 

Velikonoční pečení 
Na teplou buchtu dát čokoládo-
vou polevu: 

10 dkg nerozpuštěného změklého 
másla 

1 lžíce rumu 

10 dkg mletého cukru 

1 lžíce kakaa 

KŘEST KNIHY OTY 
ŠEVČÍKA 

„OTROKEM VLN“ 
KAVÁRNA ENNEA 
16. 6. 2012 V 18:00 

HODIN. 
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Našlapuj potichu 
 

Našlapuj potichu 

Ať ho nevyplašíš 

V očích úsměv 

V dlani petrklíč 

 

Našlapuj potichu 

Ať zem nevzbudíš 

Ještě chvíli bude spát 

Ještě chvíli bude snít 

 

Našlapuj potichu 

Však brzy se dočkáme 

V jásavém barevnu 

Celý svět zlíbáme 

 

Našlapuj potichu 

A já ti slibuji 

Že za pár doteků 

Růžová něha světlo vykoupí 

 

Pavlína Brašíková 

Jaro  

Je hezky zařízený, světlý, plný zboží. Lidé, 

kteří o nás vědí, už přicházejí opakovaně, kou-

pí si něco a pochválí. Snažím se jim nabídnout 

prospekty o Zahradě, naše noviny a něco říct 

o informačním a poradenském centru VIDA. 

Je až neuvěřitelné, jak malé mají občané infor-

mace o duševním zdraví, o možnostech po-

moci a o zařízeních na Jesenicku. Proto jsme 

tady. VIDA Jeseník obchůdek Zahrady 2000 u 

divadla každé úterý  od 9 do 11 hodin. 

Alča 

pod jeho rukama vyrůstá hrníček. Celá natěše-

ná jsem odložila svetr a sedla si ve svátečních 

kalhotech a tričku ke kruhu. Pavlínka raději 

odešla na druhou stranu dílny, protože věděla, 

co se stane. Dovedete si představit, jak jsem 

vypadala, já „začátečnice“, když se kruh rozto-

čil. Od hlíny až za ušima. Nejen za ušima, ale 

celá dílna byla v okruhu 5 metrů zacákaná.  

Pan Dušan mi totiž neřekl, že si mám vzít 

pláštěnku a gumáky :) No já jsem vypadala, a 

co teď? Jak pojedu autobusem domů? To 

přeci nemůžu, tahle! Ještě že tady bylo 

v krabici staré oblečení. Tak jsem na sebe ně-

co vyhrabala, a převedla klientům módní pře-

hlídku „ze sekáče“. To jsme se ale nasmály :) 

Nakonec se mi podařilo vytočit komín od 

továrny – i ten je dobrý, ale nevzdám to. Budu 

to zkoušet, až se to naučím. Příště ale 

v pracovním oblečení :) 

Ilona Prokopová 

Do Zahrady 2000 jsem nastoupila 15. břez-

na, jako další člen pracovního týmu do pro-

jektu 68 „Malá dílna v Zahradě 2000 – Klíč 

k integraci ZP osob“. 

Z části jsem věděla, co mě ve sdružení čeká, 

protože jsem toto zařízení znala již z dřívější 

doby, když jsem zde byla na týdenní pracov-

ní stáži. Seznámila jsem se tedy s pracovní 

činností na dílnách a zapojila se mezi klien-

ty, kteří mě přátelsky přijali. 

Nejvíce jsem se zajímala o výrobu košíků a 

práci s hlínou. „Pan mistr Karel Dušek“ mě 

naučil základům košíkářství, tak se mi s jeho 

pomocí podařilo uplést malý košík.  

Jedna věc mě ale lákala nejvíce a to hrnčíř-

ský kruh. Nikdy jsem neměla možnost se 

setkat s touto technikou. Až mi pan Dušan 

jednoho dne zaklepal na rameno a zeptal se, 

jestli se chci podívat, že bude vytáčet. Zdálo 

se to tak pěkné a jednoduché sledovat, jak 

Mám ráda, když jdu pěšky z Dětřichova. 

Tok zurčícího potoka z tajícího sněhu kdesi 

od Rejvízu. Na poli sníh roztává, také holé 

břízky nad chalupami cítí, že se blíží jaro. Je 

nádherné, vše ožívá, lidé se radují z dalšího 

dne a rozkvétající přírody a vlastně začátku 

něčeho…  

Alča 

Obchůdek Zahrady 2000 

Pokud nejsi pro svůj zdravotní 

stav mezi lidmi či zaměstnavateli 

nijak vítaný, obrať se na Zahradu 

2000. 

Určitě si hned najdeš své přátele, 

se kterými pak můžeš zkusit to, 

co jsi ještě nezkusil a různým 

věcem se i přiučit. 

Jinými slovy, je to zajímavý krou-

žek pro dospělé, kde můžeš dělat to, co si 

vybereš a kdyby jsi pro málo síly, odvahy nebo 

nálady práci přerušil, tak tě za to nebude ni-

kdo sekýrovat. Ještě si s tebou i rádi popoví-

dají, zahrají nějakou hru, půjčí knížku nebo 

poradí, jak i na počítač. 

Určitě se s ostatními pobavíš, můžeš pomoct i 

jiným a něco také svedeš i sám. 

Zahřeje tě to u srdce, uklidní na duši a tvůj 

neklidný život může být hned veselejší. 

S. Doubek 

Zahrada 2000 
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Věř 

 

Jako když pohladíš 

peříčko holubí 

jako když pohladíš 

vítr 

 

Stačí málo 

a někdy 

ještě míň 

 

Poklonit se 

novému dnu 

a poděkovat 

že smíš 

 

Věřit 

doufat 

žít 

 

Sneslo by se 

tiše 

do tvé dlaně 

 

Jako ráno 

které se  

probouzí 

 

Jako pokora 

která neprosí 

 

Malý zázrak 

ve který  

by jsi chtěl 

věřit 

 

Pavlína Brašíková 

Na kraji světadílů 

 

Kdo dopluje dál 

Vlny 

Vítr 

Osud 

 

Nebo  

Nezdolná víra lidí 

 

Mozaiky příběhů 

Jenž vychází 

A zapadají 

Tak jako slunce 

 

Opálená vteřina 

Mizí kamsi do neznáma 

Umyta mořem 

Solí 

A dlaněmi 

Které znají těžký život 

 

Tam někde 

Na kraji světadílů 

Kde racci 

Dávají dobrou noc 

 

Právě zapadá 

Mozaika 

Mnoha příběhů 

Tužeb a snů 

 

Pavlína Brašíková 

O 
 čem tak psát. Dnešní svět je plný techniky, kte-

rá stárne rychleji než my a která nás pomalu, ale 

jistě ovládá. Bylo napsáno x scifi, které vykreslují 

naši budoucnost v těch nejhorších barvách. Lidé 

žili buď pod zemí, nebo pár set kilometrů nad zemí, a pokud 

nezabíjeli kvůli potravinám nebo vodě, zápasili se smrtelným 

nebezpečím. 

Ale co kdyby naše budoucnost byla jiná, krásnější. Místo 

černých kráterů, louky plné květu, místo vykácených planin, 

husté pralesy a místo ozonové díry, čistý vzduch. Asi si říká-

te, že jsem cvok nebo snílek, který se nechce probudit do 

kruté reality.  

Abych pravdu řekla, kruté reality mám plné kecky. Stačí mi, 

když jedu do práce a vidím, jak zase zmizelo plno stromů. 

Proč? Zavazeli nám nebo jsme tam chtěli mít hřiště, náměstí, 

které nám možná zkrášlí město, ale vzduch nám určitě nevy-

čistí. A aby se neřeklo, nevysází se kolem dokola plno ma-

lých stromků. Občas mi přijde, že lidé nemyslí. Jeden strom 

roste i dva naše životy.  

Brala bych, kdyby na kácení stromů a všeho zeleného byl 

nějaký zákon. Prostě byste si museli sehnat úřední povolení a 

bylo by jedno, jestli je to strom u cesty nebo váš starý ořešák. 

Možná by si to lidé rozmysleli a místo nesmyslného běhání 

po úřadech, nechali ten strom stát. 

Máme velkou zahradu a měli jsme tam třešeň, višeň a velký 

ořešák. Vše se pokácelo jen proto, že to plodilo moc ovoce a 

my jsme to nemohli spotřebovat. Dosti postavené na hlavu. 

Jako kdyby nás zabíjeli jen proto, že místo na 100% pracuje-

me na 120% a šéf nemá na odměny.  

Když se zabije člověk, jsou na to zákony, když se pokácí 

strom, nikdo nehne ani brvou…Nechci se ptát, kam náš svět 

spěje, vím to a vůbec se mi to nelíbí. Všichni stále vykřikují, 

že to dělají pro své děti. A zamysleli se vůbec, co jim tady 

necháme? Holé planiny, kde bude jeden hypermarket vedle 

druhého. Možná, že některá generace už opravdu nebude 

vědět, jak ten strom vypadá.  

Dneska jsem jela domů z práce a žasla jsem, jak se celé naše 

okolí za ten týden, co jsem tu nebyla, proměnil. Vše pučelo 

zelenými lístky. Třešně úplně bílé, zlatý déšť zářil do okolí. 

Dokonce jsem zahlédla i jakousi plazivku, která měla rudé 

květy. Nechtělo se mi věřit, že po tak dlouhé zimě přišlo 

zase jaro plné života. 

Myslím si, že to je naše největší bohatství, které bychom si 

měli chránit a pokud možno i rozmnožovat. K čemu nám 

budou dálnice, které nám zkrátí cestu, k čemu nám budou 

hypermarkety, ve kterých strávíme celý den, místo abychom 

byli venku, k čemu nám to všechno bude…když zničíme to 

nejcennější. 

Hypermarket vyroste dejme tomu za dva roky, les vyroste za 

pár našich životů…ten nepoměr je do očí bijící, jenže dnes 

jsou lidé slepí. Až se jednou probudí, nebude se už na co 

dívat…    Pavlína Brašíková 
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Sabotáž 

 

V bláhovém domnění 

Že se svět nezmění 

Že se nezměníme 

Ani my 

 

Přesto je svět 

Jiný 

Plný pomluv 

A špíny 

 

Obžalob 

Bez obhajoby 

 

V bláhovém domnění 

Skutky se promění 

Kam až dojde 

Lež 

 

S pravdou 

Daleko nedojdeš 

 

V bláhovém domnění 

Že se svět nezmění 

Že se nezměníme 

Ani my 

 

Život se točí 

V bláznivém kolotoči 

Nikdo se nepoučí 

S chyb minulých 

 

Nikdo nechce 

Vidět 

Kam až došla 

Tato sabotáž  

 

Pavlína Brašíková 

 

„Když zjistíš co chceš, našel 

jsi všechno, co  v životě potře-

buješ“ 

ZAHRADA2000 o.s. Sociálně rehabilitační   
centrum  

www.zahrada2000.cz 

Nabídka pracovního místa:  

Sociální pracovník/pracovnice pracovního   
poradenského centra pro osoby se zdravotním 
postižením v Jeseníku a Zlatých Horách  

Minimální požadavky: vzdělání odpovídající kvalifikaci 
sociálního pracovníka v souladu se zákonem 108/2006 
Sb., rok praxe v sociálních službách.  

Pracovník bude součástí týmu Pracovního poradenské-
ho centra pro OZP. Bude spolupracovat s psychologem 
na diagnostickém šetření a při práci se zájemci o za-
městnání a se skupinou zaměstnaných OZP. Bude 
pomáhat osobám se ZP řešit otázky sociálně právní 
problematiky a související složité životní situace. Bude 
se podílet na vypracování metodik pro Pracovní pora-
denské centrum pro OZP.  

Očekáváme: vstřícnost a pozitivní přístup k cílové sku-
pině, schopnost týmové i samostatné práce, schopnost 
důstojně a srozumitelně vyjednávat s představiteli spo-
lupracujících institucí, schopnost přehledně a efektivně 
zvládat nezbytné administrativní úkony včetně práce na 
PC, samostatné uvažování a jednání vyvážené loajál-
ností, spolehlivost. .  

Výhodou pro uchazeče je předchozí zkušenost s OZP, 
zejména s osobami s duševním onemocněním, a jejich 
zaměstnáváním.  

Nabízíme: pracovní poměr na dobu určitou na 24 měsí-
ců od 1.6. resp. 1.8.2012 (poptáváme 2 pozice) s před-
pokladem dalšího prodloužení, zapojení v kreativním 
týmu, vlídné zacházení.  

Nabídky vč. strukturovaného životopisu zasílejte prosím 
emailem na adresu info@zahrada2000.cz do 
18.4.2012, vybraní zájemci budou emailem pozváni k 
osobnímu pohovoru.  

Informace o nás: www.zahrada2000.cz  

V ZAHRADĚ 2000 SI VYZKOUŠÍŠ 
MNOHO 

KDYŽ SE TI TO PODAŘÍ, MÁŠ PAK 
RADOST Z TOHO 

ZJISTÍŠ, ŽE JSI ŠIKOVNÝ A TAKY 
NĚCO ZMŮŽEŠ 

SE VŠEMI JSI KAMARÁD, POBAVIT 
SE MŮŽEŠ 

POKUD TI NENÍ DO ZPĚVU A 
NEMŮŽEŠ SE SMÁT 

NIKDE NENÍ NAPSANÝ, ŽE SE 
SEM MUSÍŠ HNÁT 

KAŽDÝ KDO MŮŽE POMŮŽE,  
NEBUDE SE TI SMÁT, 

TVÁ DUŠE SE UKLIDNÍ, U SRDCE 
MŮŽE HŘÁT 

Standa Doubek  

Z Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a ze státního rozpočtu jsme získali dotaci 5.292.875,- 
Kč na uskutečnění projektu „Pracovní poradenské 
centrum pro zdravotně postižené osoby“, tento pro-
jekt v délce 24 měsíců zahájíme 1.7.2012. 


