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Uvnitř tohoto vydání: 

Nejdůležitější body: 

• S příchodem prvního 
prosincového sněhu se 
za okny domů objevily 
první ozdoby.  

• I tento rok se zaměst-
nanci a klienti občan-
ského sdružení Zahrada 
2000 sešli na tradiční 
Vánoční besídce, aby 
společně oslavili příchod 
Vánoc. 

• Nedávno jsem počítala, 
jak dlouho už chodím 
do Zahrady a vyšlo mi 
úcty hodné číslo. Celých 
deset let.  

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

BÝVALÁ MŠ. 

 
vyrábět betlémy a vánoční kapři z hlíny a 

v košíkářské dílně z proutí začaly vznikat umě-

lecké vánoční stromky. Pod dlaněmi zaměstna-

ných klientů vznikla spousta vánočních ozdob a 

dárkových předmětů, se kterými se vyrazilo na 

vánoční trhy do Vrbna pod Pradědem, Adolfo-

vic, Písečné a na další místa.  

Lidé, kteří se u našich stánků zastavili, měli mož-

nost na Vánoce udělat hned dvojitou radost – 

první tím, že sobě nebo 

jiným zakoupili hezký 

dárek a druhou tím, že 

svou koupí podpořili 

výrobce předmětů – 

osoby se zdravotním 

postižením. Děkujeme 

tímto všem šikovným 

tvůrcům za jejich píli a 

tvořivost a všem, kteří 

si od nás některý výro-

bek zakoupili za jejich 

vánoční dobrý skutek.  

 
Za Zahradu 2000 

Vendula Kabelíková.   
 

S příchodem prvního prosincového sněhu se za 

okny domů objevily první ozdoby, lidé vyrazili 

na nákupy dárků a hospodyňky začaly péct cuk-

roví, … všichni se začali připravovat na příchod 

Vánoc.  

V Sociálně rehabilitačním centru Zahrady 2000 
začaly přípravy na Vánoce ale ještě dříve. Už od 
takového října se v šicích dílnách vytáhly látky 
s vánočním motivem, v keramické dílně se začaly 

 

Oslava Vánoc v Zahradě 2000 
I tento rok se zaměstnanci a klienti občanského 
sdružení Zahrada 2000 sešli na tradiční Vánoční 
besídce, aby společně oslavili příchod Vánoc a 
popřáli si k nadcházejícím svátkům hodně štěstí 
a zdraví. Posezení se neobešlo bez zpěvu vánoč-
ních koled, ochutnávek cukroví, předávání dárků 
i hromadných gratulací. Všichni byli ale přede-

vším rádi za společné chvíle strávené ve vánoční 
náladě. Těm, kteří se nemohli besídky zúčastnit, 
alespoň touto cestu přejeme krásné prožití vá-
nočních svátků a šťastný vstup do nového roku.  
 
 

Zaměstnanci  Zahrady 2000 o.s. 
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Přijel kolotoč 
 

Přijel kolotoč 
Vystřel si růži 

A neptej se proč 
Najednou trefíš každý terč 

 
Místo cukrové vaty 

Růžový smích 
Na špejlích 

Obtisky rtíků 
 

Přijel kolotoč 
Na chvíli zapomeň 
A neptej se proč 

Starosti vyfouknout 
Do balónků 

A pak pustit po větru 
 

Dlouhé  nožky 
Vůně marcipánu 
A k tomu píseň 

Žluťásku 
 

Přijel kolotoč 
Nikdo se neptá proč 

Kup si lístek na Maňásky 
Vyhlaď ustarané vrásky 

 
Dneska se přece 
Nikdo nemračí 

Kolo štěstí 
Čtyřlístky vytáčí 

 
Přijel kolotoč 
Tak se na mě 

Konečně usměj 
 
 

Pavlína Brašíková 

 

Příležitost pro osoby se zdravotním postižením 
Jeseník – sedm osob se zdravotním postižením se od 
začátku ledna zapojí do rekvalifikace Ruční zpracová-
ní textilu. Organizátor rekvalifikace - občanské sdru-
žení Zahrada 2000 - nabízí pěti úspěšným absolven-
tům pracovní místo.   

V občanském sdružení Zahrada 2000 započne 
začátkem roku rekvalifikační kurz, s jehož po-
mocí může několik osob se zdravotním posti-
žením získat teoretické a praktické dovednosti 
ve zpracovávání textilu. Jeho úspěšní absolven-
ti získají osvědčení o rekvalifikaci, které jim 
může dopomoci k získání pracovního místa. 
Tento kurz, i následné zaměstnání, se snaží co 
nejvíce vycházet vstříc individuálním potřebám 
a možnostem osob s handicapem. Zřizovatel 

poradenského centra - Zahrada 2000 o.s. se tak 
snaží reagovat na několikaleté zkušenosti 
s problémem zaměstnanosti svých klientů.  

Tuto a následující rekvalifikace se občanskému 
sdružení podařilo zorganizovat skrze projekt 
Centrum pro podporu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením. Jeho aktivity uskuteč-
ňuje díky podpoře Evropského sociálního fon-
du Operační program Lidské zdroje a zaměst-
nanost a státního rozpočtu ČR. 

Budoucí rekvalifikace není poslední možností, 
jak mohou osoby se zdravotním postižením 
zvýšit své šance uspět na trhu práce. Mimo ni 
proběhne v letech 2013-2014 ještě její druhý 

běh a také rekvalifikace Údržba zeleně, se 
stejnou možností následného zaměstnání. 
Bližší informace o následujících dvou re-
kvalifikacích všem zájemcům rádi podají 
pracovníci Centra pro podporu zaměstná-
vání osob se zdravotním postižením. Tuto 
poradnu naleznete ve Jeseníku na adrese 
Lipovská 1177, případně se s pracovníky 
můžete spojit na emailu: 

poradna@zahrada2000.cz nebo na 
telefonním čísle 775 148 189.  

 

 



Vdechni jim život 
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Krása 
 

Co je to krása 
každý jí vnímáme 

jinak 
 

Krása duše 
krása srdce 
jež nepomíjí 

 
Krása okamžiku 

která se nám vryje 
pod víčka 

 
Přesto ji každý 

vidíme  
a vnímáme  

jinak 
 

I duha 
má tisíc barev 

a odstínů 
i déšť pokaždé 

pláče 
jinou píseň 

 
Krása 

jež se na sebe 
dívá 

pokaždé jinak 
 

Krása 
jež zaniká 
i nepomíjí 

 
V očích 

veškerého 
Života 

 
 
 
 
 
 

Zase tančí 
 

Zase tančí 
V tichém šeru 

V mámivém podvečeru 
Za zpěvu flétny 

 
Zase tančí 
A tvé oči 

Hoří touhou 
 

Chtěla by ses dotýkat 
Mrazivých sukýnek 

Chtěla bys znát 
Slova 

 
která dopadnou 

 
do tvých vlasů 
na tvé tváře 

do tvých dlaní 
 

místo toho 
s pokorou 

díváš se k nebi 
 

díváš se na vločky 
které dnešního večera 

stvořil Bůh  
 

Pavlína Brašíková 
 

Na chvíli 
 
Kroky dozní 
v zahradách ticha 
slavíci na chvíli 
umlknou 
 
Na chvíli 
přestane 
točit se svět 
 
Přesto víš 
že kroky se vrátí 
do tvého srdce 
do tvých vzpomínek 
 
Možná jsme chtěli 
říci  
více slov 
možná jsme chtěli 
darovat 
více obětí 
 
Tak je říkej 
tak daruj 
nikdy 
nikdo 
neodchází 
 
To jen slzy 
na chvíli 
přiletí 
 
Abychom věděli 
že jsou tu 
s námi 
Napořád 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Když 
 
Když slova 
Milují svá tajemství 
Když písmena 
Bojují o svá prvenství 
Když věty 
Dávají přednost tečkám 
 
Když píseň 
Hledá svoji budoucnost 
Když noty 
Oživují minulost 
Když hudba 
Dává tep srdcím 
 
Když štětec přemýšlel 
Nahlas i potichu 
Když tahy tančily 
V rudém kožichu 
Když malíř maloval 
 
Pak svět 
Zapomněl se točit 
Pak básníkům 
Došla řeč 
 
Pavlína Brašíková 

Nedávno jsem počítala, jak dlouho už chodím do Zahrady a 
vyšlo mi úcty hodné číslo. Celých deset let. Vystřídalo se tu 
tolik lidí. Někteří se vracejí, ale po mnohých zůstávají jen 
otisky v jejich dílech. V dílnách jsem za tu dobu vyzkoušela 
asi všechno. Ale nakonec jsem stejně zůstala u keramiky. Pro 
mě znamená mnoho. Vlastně mě hlína provázela celým mým 
životem a tak je nasnadě, že jsem u ní také skončila.  
 
Nemám vystudovanou žádnou školu keramiky. Jen kurz pod 
vedením paní Jurkové, který jsem začala navštěvovat už jako 
dítě. A pak tři roky v chráněné dílně Stonožka. Učím se prak-
ticky za pochodu, pokus, omyl, ale o to víc si pak vážím, 
když se něco opravdu podaří.  
 
Učila jsem se, že do hlíny se nemá řezat, protože je živá a vše 
cítí. Jsme jako stvořitelé prvních lidí. Každé figurce, kterou 
vyrobíme, vdechneme život. Dáme jim minulost, přítomnost 
a budoucnost a pošleme je na cestu, která je různorodá, jako 
u nás lidí.  
 
Jsem ráda, že mi bylo umožněno pokračovat v tom, co mě 
baví. Takže děkuji Zahradě a všem klientům za podporu a 
cenné rady.  
 
Přeji všem krásné Vánoce, bohatého Ježíška a plno nových 
nápadů v Novém roce 2013. 

Pavlína Brašíková 



Zahrada 2000 o.s. 
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Kde roste štěstí 

 
Zázraky nerostou 

Na keřích 
Ze zármutku 

 
Jen blázni 

Rozdávaj na ulicích 
Vodku 

 
Z čistého štěstí 

 
Opít se prázdnotou 

Do němoty 
Na rohu silnice 
Poztrácet boty 

A pár 
Knoflíků 

 
Vždyť štěstí ti 

nepřinesly 
Kominík  

Dávno sešel 
Z cesty 

U paty pomníku 
 

Zázraky nerostou 
Na keřích 

Ze zármutku 
 

A blázni 
Prodávaj dál 

Na ulicích vodku 
 

Tak napij se 
Pro štěstí 

 
Vždyť blázni 

Tak často 
lžou 

Pavlína Brašíková 

 

„Když zjistíš co chceš, našel 
jsi všechno, co  v životě potře-

buješ“ 

Silvestrovské setkáníSilvestrovské setkáníSilvestrovské setkáníSilvestrovské setkání 

Milí zahradníci, i poslední den v roce jsou vám dveře Zahrady 2000 otevřeny. 

Od 9:00 – 14:00  zde můžete posedět a v přátelské atmosféře se připravit na příchod 
nového roku. 

Těšit se na Vás bude organizátor Milan Hovanec.  

 

Roňte slzy pro koně 
Když je nemáte pro lidi 
Roňte slzy 
Ať je druzí vidí či nevidí 
Roňte slzy 
Nikdy není brzy 
Aby pak nebylo pozdě 
Petře 

Ota Ševčík 


