
Není dobré být sám 

Musím si odpovědět, že 
pravděpodobně ano. 

Jak jinak by se o naší tera-
peutické dílně Zahrada 
2000 dověděli až 
v Olomouci. 

Ve dnech 18. února až 21. 
února byla v ZAHRADĚ 
2000 na stáži, (na zkušené)  
paní Bac. Milena Kuklínko-
vá z olomoucké psychiatric-
ké kliniky. 

Zajímala se u nás o to, co 
všechno se u nás děje. 

Na svém olomouckém pra-
covišti se chce pokusit zalo-
žit denní stacionář s právě 
takovou náplní činnosti, 
kterou viděla u nás. 

Na rozdíl od našich podmí-
nek tam bude asi víc psy-
choterapie a arteterapie. 

Nestačilo ji vědět co u nás 
děláme, ale hned si zkouše-
la sama jak ji to půjde. 

Zariskovala a zkusila si 
uplést košík. 

Karel si myslí, že po pár 

pokusech by se mohla 
rychle zdokonalit. 

Byla také spatřena při 
zkoušení, jak by ji šlo šití  
„patchworku“. 

V úterý si s námi sedla při 
tréninku paměti a povídala, 
v čem se jejich techniky 
podobají nebo shodují s tím 
jak to funguje u nás. 

V Olomouci mají proto 
dobrou terapeutku. 

Karel 

Člověk je od přírody stvořen 
k tomu, aby žil v páru. 

Jak jistě vidíme, nemusí se 
vždy jednat o ukázkovou 
dvojici muž-žena. 

A o tom bych chtěla právě 
psát. Není nic horšího než 

úplná samota, ztráta 
blízkého přítele, sou-
rozence, rodiče. To 
potom zůstává v naší 

blízkosti pěkně ošklivá čer-
ná díra, která se kolem nás 
pořád ochomítá, pořád na 
nás drápky dotírá a nene-
chá nás prostoupit tím krás-
ným slunečním paprskem, 
který mi lidé tolik potřebu-
jeme ke svému životu. 

A přeci existuje jeden oby-
čejný lék na tuto černotu a 
to je přátelství. Pracuji šest 

let s lidmi, kteří 
přišli o to nejcen-
nější, co člověk 

má a to je zrak. Nepřišli 
však o to nejdůležitější ve 
svém životě a to je humor, 
proto tak ráda jsem s nimi, 
a proto jsem začala hledat 
dál, až jsem našla skupinu 
lidiček duševně hendikepo-
vaných, kteří se stali našimi 
přáteli. Je velice zajímavé 
jak Mirek dokáže svou pří-
tomností a vědomostmi obo-
hatit naše společná setkání. 
Jak Liba svým humorem 
rozesměje všechny přítom-
né, jak Martin při svém 
divokém, krásném tanci 
drží diváky v napětí, zda si 
nerozbije hlavu, či nepolá-
me nohu  při svých originál-
ních tanečních kreacích. 
Jirka, který ujede denně 
tak sto kilometrů na kole, 
nás pobaví povídáním o 
tom, jak opravdu se cítí 
unavený, že dřív dokázal 
vše zvládnout líp, a že 

opravdu neví čím to je, že 
ačkoliv byl už v Bílém Poto-
ce a třikrát na zahrádce, 
tak má pocit, že za ten den 
nic nestihl… Druhý Jirka 
student, který s humorem 
svým vlastním se vydal do 
těžkého boje na studiích. 
Jarka, paní s hrubým hla-
sem a milou duší, která 
nás svou milou pova-
hou dokáže krásně 
naladit, Adam s tváří 
anděla nám vypráví zážitky 
z mládí, Jarek, který nevá-
há se vším pomoci a ještě 
k tomu krásně hraje na ky-
taru… Nevím na koho jsem 
zapomněla, ale v našich 
zážitcích a srdcích mají své 
nezaměnitelné místo, a pro-
to se tam už nikdy nemůže 
usadit ta ošklivá černá díra. 
A za to všem v Zahradě 
2000 moc děkuji. 

Iva Malá SIA SONS  

Jsme slavní? 

Nejdůležitější body: 
• Návštěva z Olomouce 

• Iva Malá SIA SONS 

• Já a můj problém… 

• Já a moje dívka 

• Jindřiška, Adam a hlína 

• Jirka a kamarádi 

• Život jde tak, jak jde. 

 

Můj problém-
vyrovnávání-pomoc 
Zahrady 

2 

Životní příběh I 2 

Životní příběh II 2 

Práce v keramické dílně 3 

Jak to vidím já... 3 

Co bych doporučila 4 

Z hodiny německého 
jazyka 

4 

Uvnitř tohoto vydání: 

Datum bulletinu: květen 2008 

ZAHRADA 2000 o.s. Svépomocná skupina HOPE 

Svazek 2, Vydání 2008 

ZAHRADNÍ NOVINY 

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

BÝVALÁ MŠ. 



Můj problém spočívá v příliš velkém 
množství volného času. Nešel jsem do 
plného invalidního důchodu dost 
„poničen“ a nějaká energie se ve mne 
našla. Neumím si ten čas sám vyplnit 
a koukání do stropu by brzy vedlo ke 
špatným myšlenkám a možná i 
k návštěvám hospod. Tam člověk ne-
bývá sám. V mém případě by to ale 
byla zhouba totální. Mám (měl jsem) 
problémy s alkoholem. Konec konců 
ani nevím, kde bych měl z důchodu 
šetřit na hospodu a ani se mi nechce 
měnit současný standard životní úrov-
ně. 

Proto když mi psychiatr navrhl do-
cházku do rehabilitační dílny, přijal 
jsem.  Sice jsem neměl ponětí co mne 

tam očekává, ale byla to rychlá příleži-
tost a možnost, než si dokáži sám najít 
naplnění volného času. 

Dílna se jmenuje Zahrada 2000 a je 
v příjemné vzdálenosti. Dopadlo to 
tak, že jsem propadl činnosti 
v Zahradě. Celkem rychle mne Lenka 
a Petra naučily plést košíky a já si 
tuto činnost oblíbil. Dlouho mi dalo 
moc práce abych nepletl i doma a zů-
stal klidný, když jsem z nějakého dů-
vodu dělal něco jiného. 

Dnes se pokouším trochu učit nově 
příchozí a jsem tak drzý, že pletení 
předvádím i na veřejnosti. Teď, 
v důchodu, jsem si našel vlastně 
„dědkovské řemeslo“. Snad až teď dě-

lám nějakou činnost s tak vel-
kou radostí. 

Na oplátku mi Zahrada 2000 umožnila 
se seznámit s prací na výpočetní tech-
nice. Dopadlo to tak, že jsem si pořídil 
i svůj počítač a stále se pokouším něco 
dalšího přiučit. 

Před důchodem jsem se živil prací 
s kolejnicemi a vůbec železem a počíta-
če považoval za kancelářskou vymyšle-
nost, které je dobré se vyhnout oblou-
kem. 

Na stará kolena jsem tedy udělal dvě 
velké změny a myslím, že ku svému 
prospěchu. 

Karel 

Je tady skvělá parta, můžu si popoví-
dat a stále se seznamovat s lidmi, se 
kterými je legrace… 

Martin  

Můj životní příběh… 

 

Poznal jsem se se zajímavou dívkou, 
která mě má ráda po patnácti letech a 
stále je to moc fajn… 

 

Jak se vyrovnávám s problémem… 

 

Nevím, asi jako každý… Mluvím 
o tom s mamkou… 

 

Jak mi v tom pomáhá Zahrada… 

 

Životní příběh II 

ze záhrobí. Má léčba imunity stále 
trvá a sem stále pozitivní. 

 

Jak se vyrovnávám s problémem… 

 

Čekám až virus znovu naroste, nebo 
už zemřu. 

 

Jak mi v tom pomáhá Zahrada… 

 

Je to džob, který mě baví. 

Adam 

mě mezinárodně uznávaný instruktor 
na systémy Kyu. Žil sem v Praze a měl 
sem manželku, která mě milovala i 
bez gumy a stabilně negativní. To tr-
valo osm let a já hlupák sem se chtěl 
léčit, neboť sem už měl jenom tři roky 
života. Na  tento virus zemře ročně víc 
lidí na světě než na HIV. Začala léčba 
interferonem alfa a ryba virem. Sou to 
léky, co se dávají na leukémii. Po 
čtyřech měsících sem měl nulovou 
imunitu a přetočil se mi mozek a zničil 
se. Dostal sem se do záhrobí a nemohl 
sem z toho ven. Všechno sem musel 
zničit, co sem za tu dobu vybudoval, 
aby mně zubatá dala pokoj, ale byl 
sem pořád v záhrobí, až pan doktor 
Novotný mě po čtyřech měsících dostal 

Můj životní příběh… 

 

Tak to bude těžký. Ve čtrnácti letech 
sem ukončil základní školu a šel sem 
se učit strojařem-svářečem, stal se ze 
mě Satanista a začal sem fetovat. Ze 
špíny a z fetu sem chytil tři smrtelné 
viry-ABsAg sem přechodil, HBc sem 
měl dva roky a můj imunitní systém 
ho překonal a vyléčil sem se, ale ten 
nejhorší virus HCV vstoupil do mého 
těla a změnil mi mozek a zachránil mě 
před zlou společností. Byl sem osm 
měsíců v nemocnici na kapačkách. Pak 
mě skončila nemocenská a šel sem 
pracovat. Takže se ze mě stal zlý ko-

vář, kterému nevadí když 
stříká ocel a stal se ze mě 
železný chirurg. Dokončil 
sem školu karate a stal se ze 

Životní příběh 
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Pracující stážistka z Olomouce, 

vyzkoušela si u nás i práci na 

patchworku 



Práce v keramické dílně 

čejně podle toho, jak často se kdo 
s tímto sportem setkal. 

Koneckonců na prvním místě nešlo o 
pořadí, ale o přátelské setkání nás 
klientů sociálně rehabilitačního centra 
Zahrada 2000. 

Podobných akcí je u nás více, ať už 
jsou to turistické vycházky, táboráky, 
plavání, oslavy narozenin a podobně. 

Nezbývá než dál si přát pokračování 
společenských zážitků v rámci Zahra-
dy i jinde… 

Jarek a Naďa 

Jako již po několikáté jsme se 
v pátek 4.4. 2008 sešli 
v rámci sociálního klubu 
v bowlingcentru na Sadové 
ulici, abychom se pobavili a 

trochu zasportovali. 

Tentokrát jsme se sešli v takovém 
počtu, že tabule pro osm hráčů nám 
nestačila, takže Martin s Jindrou a 
Lenka se synem si museli „rozdělit“ 
hody. 

Dále se sešli Jirka, Naďa, Jarek, Ale-
na, Eva, Katka a Jitka. Objednali jsme 
si nějaké to pití a hra mohla začít. 

Porážení kuželek se někomu 
dařilo více, někomu méně, oby-

Akce bowling 

 

Jak se vyrovnávám s problémem. 

Vcelku v pohodě… 

 

Jak mi v tom pomáhá Zahrada 

Naplňuje život a čas pestrostí…  

 

Můj životní příběh – Martin (jak to 

vidí Jirka N) 

Stojí za prd. 

 

Jak se vyrovnávám s problémem. 

Ještě néé… 

 

Jak mi v tom pomáhá Zahrada… 

Nehne prstem… 

 

Můj životní příběh-jak vidí svůj(autor 

Jirka N) 

Plný zvratů a klopýtání… 

Zadané téma, nad kterým se mohli 
zamyslet jednotliví návštěvníci Zahra-
dy, s nadsázku a humorem ke kon-
krétnímu kamarádovi zpracoval Jir-
ka…  

 

Můj životní příběh – Jirka P (jak to 

vidí Jirka N) 

Těžký, strastiplný, dle přání jiného… 

 

Jak se vyrovnávám s problémem 

Natruc některým lidem dobře… 

 

Jak mi v tom pomáhá Zahrada 

Je tu klid a svoboda… 

Jak to vidím já... 

Nic není tak zodpovědné za staré 
dobré časy jako špatná paměť. 

Anatole France 
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Už druhým rokem pracuji s Adamem 
v keramické dílně, který zde vytváří 
keramické skvosty už podstatně déle i 
s Vaškem, který keramickou dílnu vede. 

Zhotovujeme na zakázku pro různé fir-
my keramické placky, vyrábí se vánoční 
a velikonoční ozdoby, nebo si klienti 

sami vyrábějí co chtějí. 

Zde si můžeme rozvíjet naše 
představy a kreativitu a 
můžeme taky vyjádřit své 

emoce. 

(„kecá“-poznámka z davu) 

Jindřiška 

Naděje je paměť, která touží. 

Honoré de Balzac 



Z hodiny německého jazyka 

Občanské sdružení Zahrada 2000 vznik-
lo v roce 1998 pro potřeby zdravotně 
hendikepovaných, především duševně 
nemocných lidí z Jesenického regionu a 
spádového území Bruntál. Jeho poslá-
ním je umožnit duševně nemocným 
lidem „návrat zpět do života“, uplatnit 
se v lidské společnosti a pomáhat jim v 
jejich nelehké životní situaci zdolávat 
překážky běžného života, které jsou 
způsobeny jejich nemocí.  

Svépomocná skupina HOPE je první kli-
entská aktivita v ZAHRADĚ 2000. Do 
práce jsou zapojeni téměř všichni pra-
videlní návštěvníci sociálně rehabilitač-
ního centra. 

Adresa: Dětřichov 32, 79001 JESENÍK 

ZAHRADA 2000 o.s. 
Svépomocná skupina HOPE 

k něčemu dobré. Naučila jsem se dobře 
užívat času, takže mi nikdy nechyběl, 
zvykla  jsem si brát život tak, jak jde a 
nedělala jsem při životních nehodách 
žádné scény. 

Jak se vyrovnávám s problémem… 

Docela normálně. Život jde tak, jak 
jde. Každý je tvůrcem svého štěstí a já 
se cítím spokojená, téměř šťastná. 

Jak mi v tom pomáhá Zahrada… 

Zahradu beru jako zaměstnání, jezdím 
do ní každý den, proto mi nechybí po-
hyb, ani společnost. Jenom by myslím 
bylo fajn, kdyby každý bral život tak 
nějak podobně jako já. Bylo by určitě 
více spokojenosti a méně nářku. 

Libuška 

Telefon: +420 584 401 195 
E-mail: info@zahrada2000.cz 

Můj životní příběh… 

Vždy jsem si myslela, že jsem osudem 
nechtěná, protože v deseti letech mi 

zemřela maminka, ve dvace-
ti letech mě tatínek vyhodil 
z domu, protože jsem ho 
neposlouchala tak, jak on 
chtěl, ve třiceti letech hava-

rovala těžce v autě a poté zůstala se 
třemi dětmi a těžce postižená. Ale na-
konec jsem poznala, že všechno je 

 

Co bych doporučila 

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

zahrada2000.cz 

nadeje.zahrada2000.cz 

Naše milá, usměvavá, ale přísná uči-
telka Jindřiška, trvá na tom, abychom 
se učili. 

„Libuško, zopakujeme si modální slo-
vesa“. Libuška se zamyslí. Najednou 
vhrkne. „Mögen, dürfen.“ „Libuško, 
prosím, časuj je“. Jarda se snaží poti-
chu napovídat. „Nech toho, ona to ví, 
ale musí se vymáčknout“. 

„Dále si zopakujeme dny v týdnu a 
měsíce, začne Maruška.“ „Montag, 

chvíli přemýšlí, Dienstag, pokračuje 
samozřejmě dál a velmi dobře. 

„A zvířátka“, prohodí učitelka Jindřiš-
ka. Alča šeptla Libušce: „To vůbec ne-
umím, například hund, vogel, wolf a 
víc ani rana.“ „Na příští týden se nau-
čit zvířátka“. 

Alča 


