
Celorepublikové setkání pracovníků VIDA center 

První květen v Jeseníku je 
den zahájení lázeňské sezo-
ny, kromě hlavního progra-
mu je spousta doprovodných 
a k nim patří i tradiční jar-
mark na náměstí. 

Zahrada 2000 se zúčastňuje 
pravidelně, a 
proto příprav-
né práce na 
tuto akci ni-
kdy nepodce-
ní. 

Všichni, kteří 
před prvním 

květnem navštívili Zahra-
du, se s nadšením a elánem 
zapojili do výroby předmětů 
určených na trh. 

Někdo keramiku, někdo 
košíky a jiní své vlastní 
upomínkové předměty. 

Všechno Va-
šek sbalil a 
dovezl na ná-
městí, kde 
Naďa s Jirkou 
prodávali. 

Výtěžek při-
spěje na pro-

voz terapeutických dílen, 
hlavně na materiál. 

Počasí sice nebylo ideální, 
ale celkové hodnocení akce 
je kladné. 

Děkujeme všem zúčastně-
ným.  

Datum „Celostátního setká-
ní VIDA center“ bylo známo 
s hodně velkým časovým 
předstihem. Samotné místo 
a čas ovšem byly údaje, kte-
ré nám dlouho nikdo ne-
mohl oznámit. 

Na květnové schůzce 
se nás přihlásilo hod-
ně, ale do Hradce 

jsme přijeli jenom tři. 
Přitom to bylo podstatně 
blíže než do Klatov a ještě 
bez přestu-
pu 
v případě 
cestování 
autobusem. 

Já  jel 
z Prahy. 
Byl jsem 
v Praze tak 
trochu slu-
žebně 

v rámci programu 
„Prevence“. Díky tomu jsem 
byl první z „Jesenických“ 
kdo poznal novou koordiná-
torku.  

Úvod proběhl podle klasic-
kého programu. V „kolečku“ 
jsme představili svá VIDA 
centra, novinky, trochu sta-
tistiky a zkušenosti.  

Největší účast mělo VIDA 
centrum Kolín a nejmenší 
VIDA centrum Rokycany. 

Potom jsme se 
přestěhovali do 
Fakultní ne-
mocnice a na 
psychiatrii.  

Tady se nám 
věnovala lékař-
ka. Představila 
nám své praco-
viště a koho 

zde léčí. Jak jsem tak po-
slouchal, dostavila se chuť 
si zde zamarodit. Následo-
valy naše dotazy a na závěr 
se paní doktorka zeptala na 
to, co dělají VIDA centra. 
Uznala užitečnost naší čin-
nosti a popřála nám hodně 
zdaru. 

Protože při každé čin-
nosti, kterou organizu-
je tvor jménem člověk, 
dochází k poruchám, bylo 
tomu tak i nyní. Došlo 
k posunutí oběda. 

Já využil toho že hlavní část 
programu byla uskutečněna 
a bylo dost času k tomu, 
abych v klidu cestoval vla-
kem s předstihem. Jednak 
to bylo „dietní“ a druhak 
nerad cestuji na poslední 
chvilku. 

Sepsal:Karel 

První máj a Zahrada... 

Nejdůležitější body: 
• Trhy na náměstí 

• VIDA centra v Hradci Králové 

• Prázdniny a Jirka 

• Prázdniny a Martin 
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• Karel a celoroční prázdniny 

• Rejvíz a Zahrada 

• Jaké to bylo v noci v tvrzi. 
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Protože se blíží prázdniny, zeptala 
jsem se, kam by chtěli jet nebo jaké by 
si přáli. Odpovědi si můžete přečíst. 

 

Kam bych chtěl(a) jet na prázdniny… 

 

Do termálních pramenů na jižní Slo-
vensko nebo do Maďarska 

 

Kam asi pojedu… 

 

Do termálních pramenů na jižní Slo-
vensko nebo do Maďarska 

 

Nejkrásnější zážitek z prázdnin… 

 

Jestli se podaří, tak termální prameny 
na jižním Slovensku nebo 
v Maďarsku. 

 

Žofre De Peirak De Plesi Belie alias 
Hombre 

 

Kam bych chtěl(a) jet na prázdniny… 

 

Do Itálie… 

 

Kam asi pojedu… 

 

No přece do Itálie… 

 

Nejkrásnější zážitek z prázdnin… 

 

Už se nepamatuji, ale bylo jich dost, 
nejkrásnější asi se zvířaty u bývalé 
babičky. 

Martin 

Už dávno předem se těšila. 

Byla tam s manželem loni a přijeli 
nadšeni. 

Není to daleko od slovenských hranic 
asi hodinu a půl jízdy autem směrem 
na východ. 

Tentokrát jeli přes Budapešť. Těšila 
jsem se, že ji po dvacetidvou letech 
znovu uvidím. 

Odjížděli jsme v devět hodin večer 
z Jeseníku. 

Nenechala jsem si ujít ranní 
přejezd Budapešti přes ob-
rovský Dunaj. 

Je čas dovolených. 

Jako první vycestoval na jih do slunné 
Itálie Martin. 

Cestoval autem se svoji tetou a 
maminkou. 

Obdivoval nádherně spravené 
silnice, okolní přírodu přes Ně-

mecko. 

Nezapomněl na nás, dovezl několik 
mořských oblázků a paní Jitce srdíčko. 

Přijel opálený a spokojený. 

 Jako druhá na dovolenou od-
jela do termálních lázní v Maďarsku-
Mezsekevedzi Alča. 

Trochu mě zklamala oproti Praze. By-
la šedivá a špinavá. 

Zřejmě ještě dostatečně neproběhla 
privatizace, aby se vše dalo do pořád-
ku. 

Z Budapešti jsme pokračovali dálnicí 
směrem na Mezsekevedz. Přivítalo mě 
nádherné počasí, ubytování a hup do 
termálních lázní. 

Měli jsme příjemné spolubydlící. Večer 
jsme sledovali Euro 2008 při sklence 
dobrého maďarského vína. 

Týden uběhl jako voda a loučili jsme 
se. 

Dovolená v Maďarsku 

Kam bych chtěl(a) jet na prázdniny… 

 

K moři někam do Egypta nebo Řecka. 

 

Kam asi pojedu… 

 

Budu se koupat v okolních lomech a 
pískovně. 

 

Nejkrásnější zážitek z prázdnin… 

 

Písečná pláž v Rumunsku. 

 

Jirka 

Kam bych chtěl(a) jet na prázdniny… 

 

Já bych chtěl jet do Prahy. 

 

Kam asi pojedu… 

 

Budu doma s mamkou a sestrou. 

 

Nejkrásnější zážitek z prázdnin… 

 

O minulých prázdninách jsem byl 
s mamkou a sestrou doma. 

 

Tomáš  

Přání na prázdniny-pokračování... 

Přání na prázdniny 
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George Bernard Shaw 

Vidíte věci a říkáte, proč? Ale já sním 

o věcech a říkám, proč ne? .  

Klíma - Moudrost je hloupost 
ve vyšších sférách.  

 

Motto. „Býk je nebezpečný 
zepředu, kůň zezadu, ale. blbec 

ze všech stran“. ...  



Prázdniny 

U chaty Svoboda dokončili svá díla 
řezbáři, kteří celý týden vytvářeli své 
sochy. 

Pro hosty labužníky se zde peklo sele 
na rožni. 

Tato slavnost byla dobře zorganizová-
na, bylo stále co vidět, přijelo mnoho 
lidí jak auty, tak mimořádnými auto-
busy, na kolech a dokonce i pěšky. 

Doufáme, že tato již tradiční slavnost 
bude pokračovat i nadále a my se bu-
deme moci zúčastnit. 

Jarek a Naďa 

Dne 24.6.2008 jsme se jako každoroč-
ně zúčastnili akce na Revízu. 

Sestavu jarního otevírání mechového 
jezírka tvořil Vašek K., Jarek H. a 
Naďa S. Kolem půl deváté jsme posta-
vili stánek a vystavili na něm své zbo-
ží-výrobky z proutí, keramiky a ručně 
tkané koberce. 

Nebyli jsme sami. Stánků s trhovci 
bylo asi patnáct. Mimo naše i trhovci 

z Polska, kteří měli zboží 
hned vedle nás. 

Počasí nejprve hrozilo chla-
dem, ale po jedenácté hodině 

se přece jen slunce vykulilo z oblaků. 
Jako pokaždé se slavnosti zúčastnila 
městská garda ze Zlatých Hor. Ta 
v čele průvodu za zvuků bubnů vzbu-
dila pastýře Gilla ze zimního spánku, 
aby mohl odemknout mechové jezírko. 

Z Polska přijeli také gardisté, dětský 
taneční soubor a dokonce i televize. 
Děti se mohly již tradičně svézt na 
dřevěném kolotoči, zajezdit si na ko-
ních nebo si zamlsat u stánků 

s cukrovinkami. 

Odemykání mechových jezírek na Rejvízu. 
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Nevím odkdy, ale uvědomuji si, že 
v posledních letech jezdím na prázdni-
ny vlastně tam, kde chci být. 

 

I když „prázdniny“. Na opravdové 
prázdniny už nemám ten „správný“ 

věk a dovolená na zotavenou 
se mne jako důchodce už také 
netýká. Ostatně jaké zotavo-
vání když provádím činnost, 
která je mi milá. 

 

V mém současném životě se během 
roku vyskytují akce a místa jejichž 
výskyt je dost pravidelný. 

 

Většinou v únoru jedu do Prahy na 
„Ples zdravého životního stylu“. Nejde 
ani tak o vlastní tanec jako spíš o se-
tkání lidí, kteří mají mnoho společné-
ho. Hlavně chuť žít, tak abychom se 
setkávali všichni ve zdraví po celý zby-
tek života. 

 

Z počátku byla na Rejvízu zima 

Jarní období začíná dalším setkání 
týchž lidí, ovšem je to setkání delší a 
více zaměřené na sport, turistiku a 
nechybí ani tady tanec. Toto setkání se 
koná v Beskydech zejména v okolí 
Radhoště. Tady se nás schází od sta do 
sto padesáti. 

 

Na konci jara, až na počátku léta, se 
pravidelně koná sjezd AA. To 
se koná nepravidelně co se 
týče místa. Letos to bylo 
pod Lysou horou 
v Malenovicích. 

 

Takovým bonbónkem je pak pravidel-
né splutí části Vltavy. Ani tady není 
pro mne vrcholem ten sportovní výkon, 
ale hlavně setkání s lidmi, kteří si ma-
jí co říci a které spojuje naděje ve zdár-
ný průběh dalších let. 

 

V kondici se udržuji mezi těmito setká-
váními vycházkami s „Klubem českých 

turistů“ v Jeseníku a projížďkami na 
kole. 

 

Ovšem hodně mi k pohodě pomáhá 
moje činnost v Zahradě 2000 
v Dětřichově. Nikdy, zejména ne 
v době kdy jsem pracovat musel, mi 
nepřišlo na rozum, že se budu výborně 
bavit výrobou čehokoliv a zadarmo. 

 

A toho vyplývá, že si jako důchodce, 
nyní starobní, užívám pohodu 
„prázdnin“ po celý rok. 

Karel 

Vincent Willem van Gogh 

Krása je forma určité věci. A určitou 

formu má každá věc. Z čehož vyplývá, 

že každá věc je svým způsobem z 

určitého hlediska krásná.  

A všichni se dobře bavili 

Lidí ale bylo dost a tržba dobrá 



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 

této mimořádné akce bylo hodně. Pro-
gram byl pestrý. Ať už vystoupení sku-
piny uměleckého šermu, vynikající 
koncert Michala Hromka. Stará kelt-
ská hudba dobře vyzněla ve zdech 
středověké tvrze. 

Také na produkci jesenického kata se 
stála dlouhá fronta. 

Pan Lýko převlečený za poustevní-
ka ve své provizorní jeskyni zkoušel 
mládež z našich bylin. 

V rytířském sále vystoupili mikulovič-
tí ochotníci s pohádkou pro děti pod 
názvem Brekeke. 

Celou dobu mohli také návštěvníci 
prohlížet stálé expozice muzea. 

Celá akce skončila v pozdních nočních 
hodinách a měla dobrou odezvu u jese-
nické veřejnosti.  

Jarek a  Naďa 

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

V rámci této akce ve Vodní tvrzi 
v Jeseníku se angažovali i příslušníci 
Zahrady 2000 – Jirka N., Naďa S. a 
Vašek K. 

Mezi zdí tvrze a příkopem rozbili stá-
nek hned vedle věštírny. Naďa prodá-
vala ruční výrobky „zahradníků“ – 
košíky, koberce, keramiku. 

Vašek názorně předváděl své hrnčíř-
ské umění přímo na hrnčířském kruhu 
a Jirka podobně ukazoval práci 
s proutím-pedigem, ze kterého pletl 
pěkné košíky. 

Za peníze utržené z prodeje se alespoň 
z části financuje provoz rehabilitač-
ních dílen v Dětřichově. 

Díky všem, kteří naši činnost podporu-
jí. 

Ještě zpět k programu Mu-
zejní noci. Návštěvníků 

Muzejní noc 

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

zahrada2000.cz 

nadeje.zahrada2000.cz 

 

Trochu humoru… 

Jarda v dílně nasazoval kosu na kosiště a 
dělal při tom velký kravál. Kosa jen 
drnčela. V tom přišel Kája-dříve narozený 
a říká: „Když jsem slyšel ten rachot, tak 
jsem si hned vzpomněl, že si mám vzít 
léky, aby si pro mne ta „zubatá“ hned tak 
nepřišla.“  


