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Obchůdek SECOND HELP
(Lipovská ulice, budova Holičství Nitsche)

V roce 2000 otevřelo Občanské sdružení Zahrada 2000
svůj obchůdek Second Help.
Je to tréninkové pracoviště
pro část klientů, kteří prošli
sociálně rehabilitační přípravou a jsou schopni vykonávat samostatnou práci.
Do obchodu dodává zboží z
„druhé ruky“ podobné sdružení k našemu
z holandské Bredy. S nimi máme
velmi přátelské
vztahy.

Jistě víte, že v Zahradě
2000 jsou pro klienty připraveny aktivity
v keramické dílně, košíkářství, tkaní na malém i velkém stavu, výroba
patchworku, batikování,
malování na sklo, vyrobené
zboží prodáváme
v obchůdku, kde mají možnost seznámit se s prodejem
výrobků klientipředevším ženy.
O zboží je zájemmožnost zakázky,
která je dle domluvy
zhotovena.

Velmi snadno se prodávají
tkané koberce Jirky a košíkářské výrobky Karla, také
patchworkové deky a polštářky Nadi a Péti.

Uvnitř tohoto vydání

Výstava a prodej je nyní i
v Informačním centru
v obchodním domě Alkron
na Masarykově náměstí.

Účast na Jesenické 25 a
60

2

Střípky

2

Výlet do Rychlebských
Hor

2

Jarkova chata

3

Práce VIDA centra
Jeseník

3

Sociální klub-Vysoký
vodopád

3

Trénink paměti

4

Máme i stálé zákazníky,
zejména mladé maminky,
potom návštěvníky Lázní
Jeseník i města Jeseník.
Maminky chodí pro dětské
oblečení, které je nápadité,
také si děti vyberou nějakou
hračku.
Každoročně při Sekáčovém
bálu v obchůdku je možné si
zakoupit šaty a vhodné doplňky. Prodáváme na kulturních akcích a sezónních
jarmarcích.
Přijďte se podívat .
Ala

Nepřehlédněte
• Obchůdek SECOND HELP
• Prodej v Průchodní
• Trasa patnáctky

Zrcadlo času

• Rozloučení s JItkou

O víkendu 21.7. se sešli
v areálu školy v Průchodní
šermíři, rytíři, hradní paní,
lapkové a jiná podlá cháska,
kejklíři, muzikanti.
Samozřejmě u toho nemohli
chybět trhovci se svým zbožím.
Mohli jsme tu najít repliky
historických zbraní, kovář-

ské výrobky, keramiku,
košíkářské zboží, šperky,
hračky.
Mezi nimi byl i stánek Zahrady 2000. Prodávali Jarek, Naďa a Vašek předváděl jedno z nejstarších řemesel-výrobu keramiky.
Přesto, že jsme byli až na
konci řady stánků, Vaškův

talent našel spoustu obdivovatelů.

• Koupání na Vycpálku

Jarek si vyzkoušel, jaké to
je chodit v 16 kg těžké drátěné košili.

• Plch story

Akce přilákala hodně návštěvníků a bylo
pořád na co se
dívat.

• Míša a motýl

Naďa

• VIDA a Brno

• Paměť a vaření

Účast na Jesenické 25 a 60
První sobotu v červnu se v Jeseníku
koná již tradiční pochod „Jesenická 25
a 60“.
Tato událost nenechala dlouho stát
ani klienty Zahrady 2000 a už několik
týdnů dopředu jsme se domluvili na
účasti v této akci.

celou dobu pochodu.
Trasa vedla z města Jeseníku do Jesenických lázní,
dále na Pomezí, dolů do
Lipové Lázní a přes Borovník nazpět do Jeseníku.

Bylo zamračené počasí 2. června 2007.

Trasu pochodu jsme zvládli bez problémů a v pohodě.

Na startu „naší 15“, který letos byl na
Náměstí Hrdinů před Hotelem Staříč,
se nás sešlo ze Zahrady šest.

Cestou jsme si povídali
zážitky ze života, panovala
dobrá nálada.

Při zápisu na startu nás, pravda, počasí trošku vystrašilo, když spadlo pár
kapek, ale během čtvrt hodiny bylo po
dešti.

Našli jsme si i chvilku
na svačinu a odpočinek.

Počasí nám celkem přálo po

Všem se nám takto
strávený půlden
moc líbil, a proto,
doporučuji všem,
kteří mohou, ať se
příště zúčastní
s námi, určitě to
stojí za to.
Jirka Peterka
Lipová Lázně - tudy také vedla
trasa pochodu.

Cestu krásnou jesenickou přírodou jsme ušli
za dopoledne.

Střípky
V Zahradě proběhl turnaj v šachuzúčastnili se J. Till, J. Halama, J. Navrátil. Zvítězil J. Till.
Přijde paní k psychiatrovi:
"Posílá mě sem manžel, že prý jsem blázen! A
to jen kvůli tomu, že mám ráda palačinky!"
"Ale to je nesmysl, paní. Já například mám
palačinky taky rád."
"No, to je báječné, pane doktore, mohla bych
vás na ně pozvat?
Mám jich plnou půdu, tři pokoje, sklep a
několik skříní!"

Další turnaj byly piškvorky za účasti
J. Peterky, J. Vrbaty, L. Jezerské, V.
Kupčíka, J. Hlamy. Zvítězil J. Halama
jako vždy ve všem nejlepší.
Hele a Libě se narodilo vnouče.
Jarek a Ala oslavili narozeniny.
Jitka Kocubová, která chodila pravidelně a tkala na malém stavu, získala
práci, a tak se s námi rozloučila.
Přejeme jí mnoho zdaru a děkujeme.

Navštívila nás psycholožka Olinka i s
miminem, která vedla kurzy
sociálních dovedností.

Výlet do Rychlebských Hor—na chatě u Jindřišky
První prázdninové dny Zahrada 2000
pobývala na chatě „Slonkova“ v Lesní
čtvrti u Vápenné.
Po prohlídce chaty jsme vyrazili na
houby.
Hrály se karty, pan J. Halama hrál na
kytaru a my ho svým zpěvem doprovázeli.

Strana 2

V sobotu nás pan
Adam učil kenpobojová umění a my
jsme pak vyrazili do
Horní Lipové.
V neděli jsme se jeli
koupat a slunit na
lom Vycpálek ve
Vápenné.

Každý večer byl táborák a my
jsme si upekli něco dobrého.
V neděli také náš pobyt na
chatě skončil a my jsme se
odpočatí a plní energie vrátili
zpátky domů.
Jindřiška
Vycpálek

ZAHRADNÍ NOVINY

Návštěva Jarkovy chaty.
V pátek 22.6. jsme v rámci sociálního
klubu jeli do Bělé na chatu Jardy Halamy v této sestavě: Jarda , Naďa,
Jirka P., Jirka N., Roman P., Vašek P.
a Jindřiška.

Jirka N. přijel na kole později.
Do všeobecné pohody Jirka donesl
z WC kbelík vody a v něm utopeného
plcha.

Naďa

Jirka chtěl názorně
ukázat jak plch vypadá, ovšem u některých
tím nevzbudil zájem,
neboť neradi vidí mrtvé zvíře.

Cestou nám Jarda
velmi vtipně, jak je
jeho zvykem, vyprávěl
o řádění plchů v jeho
chatě.
Po příjezdu na chatu
jsme rozdělali oheň
v krbu a opékali špekáčky.
Jarda s Jirkou
hráli líný tenis.

Jardo, díky!

Jarda nakonec plcha
vyndal a pohřbil ho.

Náš milý plch v plné síle.

Pobyt na chatě se nám
líbil, počasí nám
přálo a postupně
jsme odjížděli.

Při cestě jsme meli možnost obdivovat
krásy přírody

Práce VIDA centra Jeseník-Raport z celorepublikového setkání Vida
center v Brně 27.7.2007
Sešli jsme se na autobusovém nádraží
v Jeseníku všichni kteří mají jet. Tento úkaz není zase tak častý. Autobusy
z Jeseníka do Brna, na rozdíl od vlaků,
jezdí na čas.
Tudíž jsme mohli v klidu počkat na ty
co jeli od Prahy. Setkání tudíž začalo,
jako dost často, jako by nebyl předem
vypracován časový plán.
Bohužel se s prací ve VIDA rozloučil
náš koordinátor Standa Turek. Do
kola jsme se představili všichni všem a
pověděli o svých VIDA centrech. Přišli
ke slovu i statistiky. Ta naše byla
lepší než loňská.
Oběd jsme si tudíž zasloužili a zkonzumovali jsme jej bez výčitek svědomí.
Užívali jsme si krásných neshod personálu mezi sebou.

Další nakupování jízdenek nám umožnilo se dopravit do VIDA centra Brno,
našich hostitelů.
Ze sestavy, kterou jsem viděl naposledy, nikdo dnes nebyl. Na přítomných
se mi ale zdálo že mají chuť pracovat.
Přeji jim to z plna srdce, to stěhování
po městě jistě stálo čas a náladu. I
v Brně byla dodržena tradice a konala
se exkurze do zařízení, kde pracují a
stýkají se lidé s duševním onemocněním.
V tomto městě to byla kavárna. Všichni co tam byli si pochvalovali a záviděli.
Já jsem o tom jen slyšel.
„Zachraňoval“ jsem Libušku a Jarka,
kteří se nestačili vecpat do šaliny. To

Sociální klub-výlet k Vysokému vodopádu
Takže: Za patečního rána vrazila skupina turistických nadšenců do autobusu směr Bělá pod Pradědem- zastávka
u hotelu „Eduard“.
Odtud jsme vyrazili v sestavě – Míša
(Myška), Jarda I., Jarda II., Naďa,
Jirka. Vyšli jsme podél potoka vzhůru
po lesní cestě.
Asi uprostřed trasy
jsme přišli
k odpočívadlu, kde
končila lesní cesta.
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„zachraňování“ jsem si mohl odpustit,
neboť Jarek by v Brně nezabloudil.
Cesta z Brna do Jeseníku začala
dobře; ale ty konce. Při přestupování
v Olomouci bylo ještě dobře. Odjezd už
byl horší. Jak setkání začalo se zpožděním, tak i naše cesta domů byla
stejná.
Ke všem zpožděním, která jsou na
trati Olomouc
Jeseník běžná, se
přidala porucha
lokomotivy před
Ostružnou.
Domů jsme dojeli
pár minut před
„flamendrákem“.
Zapsal Karel

VIDA centrum
Jeseník je jedno z
osmi Vidacenter v
republice

Po přechodu lávky jsme se dostali na
úzkou pěšinu.

hodiny jsme se vydali na zpáteční cestu.

Čím více jsme se přibližovali
k vodopádu, tím strmější a kamenitější stezka byla.

Jarda V. měl u sebe foťák a mimo jiné
se mu podařilo fotoaparátem zachytit
motýla, který si právě usedl na Míšin
oděv. Už se těšíme na fotky.

„ Ještě chvíli a jsme nahoře!“ Říká
Jarek H. A opravdu, náhle se
před námi objeví dřevěný můstek
a nad ním kaskádový VODOPÁD- cíl naší cesty.

Závěrem bych chtěl říci, že se výlet,
samozřejmě i díky příznivému počasí,
vydařil, a tak se těšíme na další.
Jarda

Posedali jsme si kde se dalo, posvačili, popovídali a asi za půl
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ZAHRADA 2000 o.s.

Adresa: Dětřichov 32, 79001 JESENÍK
Telefon: +420 584 401 195
E-mail: info@zahrada2000.cz

Jestli Vás něco zaujalo v tomto čísle a
měli byste podnětné připomínky k
obsahu tohoto čísla, nebo k rubrikám,
které ještě nebyly zařazeny, nebo jen
Vás zajímá činnost a dění v Zahradě
2000 a máte další dotazy, máte
možnost se spojit přes telefon, nebo emailovou adresu, nebo prostě jen přijít
se podívat a nemusíte čekat na “den
otevřených dveří.”

zahrada2000.cz
nadeje.zahrada2000.cz

“Když zjistíš co chceš, našel jsi
všechno co v životě potřebuješ”

Zdraví redakce

Trénink paměti
Člověk při delším pobytu doma přestane používat mozek a ten začne ochabovat, lenošit a člověk zapomíná.
Proto je potřeba trochu mozek cvičit,
trénovat a zatěžovat.
Proto jsme zavedli v Zahradě 2000
lekce tréninku paměti.
Není to nic těžkého, jenom jako podle
Komenského „Škola hrou“, střídáme
různé druhy her a způsobů, jak zapojit
mozek a paměť do činnosti.
Zkoušeli jsme opakovat přečtený textpříkladně kuchařské recepty.
Poté jsme zkoušeli zapamatované recepty uskutečnit v praxi.
A kupodivu bylo to jedlé,
dokonce velmi dobře jedlé,
bez zažívacích následků.
Jindy jsme zkoušeli na
dané slovo jmenovat vše, co souvisí

s jeho významem a obsahem. LÉTOvše co k němu patří-koupání, dovolená, teplo až horko, bouřky, prázdniny,
koupaliště, apod.
Tvořili jsme pohádku- každý postupně
napojil nějakou větu s dějem navazujícím na předešlý výrok tak, aby to byl
souvislý děj. A podařilo se.
Jindy zase slovní fotbal, nebo jmenovat státy a jejich hlavní města, nebo
naopak.
A jiné
a jiné
druhy
cvičení
mozkových
závitů.
Ale
stejně
nejjed-

nodušší a nejdosažitelnější trénování
mozku pro každého je řešení křížovek
apod.
Mnozí z nás se účastní kurzů cizích
jazyků- němčina, angličtina.
To je samozřejmě úplně nejlepší způsob trénování paměti a navíc je to
v dnešní době otevřených hranic výborné, poněvadž člověk nevypadá jako
trouba, když se dostane do styku
s cizincem.
„Říkáš, že ti to neleze do hlavy?“ „No
jistě, samo to tam nevleze. Je třeba to
tam postupně doručovat učením a opakováním a časem se mozek opět probudí, zapracuje a jde to.“
Ono se říká: Všechno jde, když se chce.
Libuška

