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Jako psycholog pracuji na 
Jesenicku již 18 let. Pro ty, 
kteří trpí duševním onemoc-
něním, byla sice v našem 
regionu  zajištěna ambu-
lantní psychiat-
rická i psycho-
logická  péče, 
ale něco pod-
statného chybě-
lo. Zoufale chy-
běla možnost 
návaznosti pé-
če, sociální re-
habilitace. Mož-
nost jak být 
mezi lidmi,  i 
když pro psy-
chické potíže 
nelze zvládat 
běžné sociální 
kontakty, mož-

nost 
uplatnit 
své pra-

covní do-
vednosti, i když 
práce na plný 
úvazek 
v běžném, ko-
merčním pro-
středí není 
možná, mož-
nost, jak trénovat své 
schopnosti, které by kom-
penzovaly ty, které byly 
v důsledku např. úrazu 
ztraceny či oslabeny. A také 
možnost jak trávit smyslu-
plně svůj volný čas. 

A Zahrada toto vše přinesla 
– nejen pro ty, kteří zde 
docházejí jako klienti, ale i 
pro mne osobně – moje prá-
ce psychologa  získala hlub-

ší smysl a návaznost. 

Deset let uteklo jako voda. 

Někdy společně vzpomíná-
me, jak jsme začínali: 
s nadšením, v romantickém 
prostředí bývalé hájenky 

v Horní Lipové. Keramika, 
pletení z proutí, arteterapie, 
to byly aktivity, se kterými 
jsme začínali… Po počáteční 
fázi entuziasmu přišla záko-

nitá fáze vyzrávání  a 
profesionalizace. 

Aktivit a programů 
postupně přibývalo, 
některé se tříbily. 
Postupně přibývalo i 
těch , kteří Zahradu 
navštěvovali.. Někteří 
s námi  „šli“ jen kus 
své životní cesty a dál 
pomoc „Zahrady“ ne-
potřebovali, jiní 
s námi jsou stále a 
Zahrada pro ně plní 
roli „společenskou“, 
mají zde přátele, oblí-
bené činnosti a aktivi-
ty. 

Přes všechny 
úskalí, které 
nás za ta léta 
potkaly, včetně těch 
finančních, jsme stále 
tady, otevřeni těm, 
kteří to potřebují. 

 

Přijďte naše výročí oslavit 
s námi!  

Lenka Turková 

10. výročí založení Zahrady 2000 o.s. 
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Výcvik programu „Spolupráce“ VIDA o.s. 

Den 19. 7. 2008 byl pro naši učitelku 
angličtiny významný. Rozhodla se 
totiž uzavřít sňatek s Ondřejem To-
máškem z Prahy. 

Popřát k tomuto aktu se odhodlala i 
pětice přátel ze Zahrady, a to Naďa, 
Jitka, Lenka, Jarek a Jirka. 

Zvláštnost této svatby spočívala v tom, 
že se celý obřad neodehrával na obec-

ním úřadě, ale na Lánském 
vrchu mezi Skorošicemi a Vlči-
cemi, který je známý jako ko-
pec s obřím posezením- nad-

měrně velkým dřevěným stolem 
a dvěma přiměřeně velkými židlemi. 

Přátelství je setkání mezi těmi, 
kteří se hledali, aniž by o tom 
věděli, protože jeden druhého 

potřebovali.  

Přání mohou být jen tam, kde 
jsou naděje. V každém přání je 

vždycky také záblesk štěstí.   

Činnost VIDA o.s. spočívá v několika 
aktivitách soustředěných mimo jiné i 
do programu Spolupráce. 

Hlavním smyslem tohoto programu je 
napomoci, prohloubit a zdokonalit 
spolupráci mezi organizacemi podob-
ného zaměření jako je VIDA o.s., tedy 
spolupráci mezi uživatelskými organi-
zacemi a svépomocnými skupinami. 

Protože žadatelky o finanční příspěvek 
byly úspěšné, mohl se předposlední 
týden prázdnin uskutečnit společný 
výcvik tohoto programu, který se ko-
nal ve Velké Úpě. 

Účastníci několika organizací se sešli 
ve středu 20.8.2008, aby při 
společné práci absolvovali 
celý výcvik. 

Výstupem bylo vypracování společné-
ho projektu. Za odborného vedení Mgr. 
Jitky Styblíkové a Mgr. Mirky Podgor-
nych, které nás seznámily s danou 
tématikou a předaly své bohaté zkuše-
nosti s psaním projektů a získáváním 
peněz na provoz VIDA o.s., jsme spo-
lečnými silami vypracovali projekt, 
jehož cílem je zvýšit informovanost 
účastníků konference sociální psychi-
atrie v Ostravici-Sepetné 20.11.2008 o 
svépomocných skupinách a organiza-
cích zabývajících se oblastí duševního 
zdraví. 

Termín konání projektu byl zvolen na 
1.9.2008-30.11.02008 Organizace a 
odborníci spolupracující na projektu 
jsou: Kolumbus, VIDA centrum Jese-
ník, VIDA centrum Kolín, VIDA cent-

rum Praha, Mgr. Jitka Styblí-
ková, Mgr. Mirka Podgornych. 

Projekt je ve fázi podání a čekáme, jak 
dopadneme. 

I kdyby nebyl úspěšný, můžeme být 
bohatší o zkušenosti vzájemné spolu-
práce a řešení společných problémů. 

Ha 

Tento „nábytek“ byl vyzdoben květy a 
nedaleko něj stál přístřešek-bílý stan, 
pod kterým starosta Skorošic pronesl 
řeč a společně s matrikářkou oddal 
snoubence. 

Zazněly písně za doprovodu kytary. 

Po ukončení obřadu následovalo bla-
hopřání všech hostů, přípitek a pak se 
všichni svatebčané rozjeli do Vlčic do 
zámeckého parku. 

Tam jsme se prošli, povídali si a pak 
se naše skupinka rozloučila 
s ostatními a odjela domů. 

Zbylí svatebčané slavili do noci na 
zahradě u Petry- teď už Tomáškové. 

Jarek 

Svatba 
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Výcvik ve Velké Úpě Petřina svatba 

na Lánském vrchu 

Svatba a  

Petra nyní Tomášková 



informace i těm lidem, kteří se léčí 
v léčebně v Bílé Vodě a nejsou z naše-
ho okresu či kraje. 

Abychom svým jednáním s „kolegy“ 
v nemoci nepáchali škodu, máme zave-
den systém vzdělávání. Učíme se hlav-
ně komunikovat.  

Informace poskytujeme i příbuzným 
nemocných a vlastně celé veřejnosti. 
Dbáme také o to, abychom 
„nepracovali“ jako odborníci. Vždy 
poskytujeme vlastní zkušenost a od-
borníkům necháváme co jejich jest. 

Nebojujeme proti lékařům, psycholo-
gům a léčebnám. 

Na celostátní úrovni máme různé pra-
covní skupiny. Já osobně se účast-
ním v programu „Prevence“. 
Přednášíme zájemcům z řad ve-
řejnosti o činnosti VIDA center, 
různých formách chráněné a podporo-
vané práce, chráněném bydlení ale 
vždy na vlastních příkladech a prožit-
cích. Přednášíme i na školách, kde se 
připravují budoucí odborníci. Oni se 
hodně naučí od svých profesorů, ale od 
nás se dovědí jak to vnímají ti co už 
jsou z léčebny venku. Mohu říci 
z vlastní zkušenosti, že se  budoucí 
psychologové hodně ptají.  

Naše činnost na veřejnosti také pomá-
há bourat mýty o nebezpečných 
šílencích, co by nikdy neměli 
pouštět mezi lidi.  

Karel 

Co to je VIDA centrum 

Tak jako si rozumí rybář s jinými ry-
báři a žlučníkář s jinými žlučníkáři 
tak člověk s psychiatrickou diagnózou 
si rozumí s jiným člověkem 
s psychiatrickou diagnózou. 

Každá skupina lidí má své zkušenosti 

se svým okolím a občas se setká s ne-
pochopením u lidí mimo tuto svou sku-
pinu. 

V dobách tak zvané „národní 
fronty“ bylo čirou pošetilostí 
chtít legalizovat zájmové 
společenství „bláznů“. Koho 

by státní bezpečnost poslala ze 
svých řad? Komu z „bláznů“ by tak 
důvěřovala, že by z něho udělala dů-
věrníka (vlastně donašeče)? Toto bylo 
možné, až když padl režim, který mu-
sel mít vše pod kontrolou.  

Po otevření hranic se i k nám dostaly 
informace o péči o lidi 
s psychiatrickými diagnózami i po 
jejich propuštění z léčeben. Říká se 
tomu následná péče a má za cíl poku-
sit se zařadit tyto lidi do společnosti 

mezi „ještě zdravé“ lidi tak, 

V červenci jsem nikam nevyrážel. Ofi-
cielně dovolenou ani prázdniny ne-

mám, jsem začínající starobní 
důchodce. Taky ani nevím, 
jak by se důchodci dovolená 
proplácela. 

Tím, že dělám co chci a kdy 
chci, bych kriteria dovolené na-

plňoval. Kriteria prázdnin bych mohl 
naplňovat vyšším věkem a tudíž na-
stupujícím dětinštěním. 

Další výhoda mého věku je to, že ne-
musím se smutkem pozorovat kalen-
dář a vidět zkracování tohoto hezkého 
období volna. 

Koncem srpna pravidelně vyjíždím se 
známými a jejich rodinami 
na VLTAVU. Letos to bylo 
po osmé a doufám, že ještě 
párkrát vyrazím. 

Není to nějaká akce, která by snad 
byla nějak sportovně významná, je to 
především setkání lidí, kteří se mají 
rádi a mají si co říci. Čtyři dny se po-

hybujeme po vodě a máme tyto dny 
proloženy prohlídkou Českého Krum-
lova. Jedou s námi i ženy a děti a tak, 
především, ženy cítí „povinnost“ něco 
nakoupit. V Českém Krumlově si též 
odpočinou naše paže a záda. 

Líbilo se mi vlastně všechno a to včet-
ně počasí. Bylo na nás hodné a nepře-
hánělo to ani se sluncem a vodu jsme 
měli jenom pod sebou. 

Nechtěl bych nic měnit, ovšem příští 
rok to bude stejně jiné. Přeci jen s při-
bývajícím věkem síly nějak moc nepři-
bývá. Mohu jen doufat, že nějaké síly 
zbudou a počasí nám i příští rok bude 
nakloněno. 

Karel 

Je jisté, že povaha lásky a 
povaha přátelství jsou zcela 

odlišné: přátelství ještě nikdy 
nikoho nepřivedlo do blázince.  

Po dovolené, po prázdninách. 

aby žili co nejméně v izolaci. Není nut-
no aby všichni plně pracovali. Někteří 
už třeba nikdy pracovat ani nebudou 
moci. Mohou být aktivní v různých 
činnostech a mohou vytvářet hodnoty 
v různých dílnách.  

Zůstávat se svou nemocí doma netěšilo 
ani mne. Dopátral jsem se možnosti 
docházet do terapeutické dílny Zahra-
da 2000 v Dětřichově. Po čase mi byla 
nabídnuta činnost v informačním cent-
ru pro lidi s duševním onemocněním.  

V tomto centru poskytujeme informace 
našim „kolegům“ v nemoci o možnos-
tech zapojení se do aktivit podle zá-
jmů, osobních možnostech a podle byd-
liště. Máme k dispozici literaturu v 
„našich“ oborech psanou docela srozu-
mitelným jazykem. Máme adresáře 
odborníků pro „naše“ obory,  jak lékaře 
tak psychology. Máme adresáře služeb 
v oblasti sociálních služeb. Velice důle-
žité je to, že spolu mluvíme jako kole-
gové a máme vlastní zkušenost 
s duševním onemocněním. Tak trochu 
dáváme šanci svým příkladem že i 
s duševní nemocí se dá žít důstojně a 
co nejvíc spokojeně. Jezdíme poskyto-
vat informace i do léčebny v Bílé Vodě. 
Přeci jen je dobré, když se člověku 
dostanou informace dříve, než se stra-
chu  z budoucnosti opět upadne do 
deprese a uzavře se doma.    

Postupem doby a vývojem se z těchto 
center v republice stala VIDA centra 
a máme centra na území České repub-
liky. To nám umožňuje poskytovat 
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Blázen se chlubí psychiatrovi: 
"Představte si, doktore, že jsem 

byl ve vesmíru!" 
"A kde jste sehnal raketu?" 



ná, Banja - luka, Ostružná 2. Ostruž-
ná, Petříkov, Petříkov-škola v přírodě 
3. Lázně Jeseník, modrá značka, Jese-
ník Šafrán 4. Horní Lipová zastávka, 
Lipová Lázně-autocamp, Jeseník. 

U každé vycházky se počítá 
s odpočinkem v útulné hospůdce. 
Probereme nové poznatky z přírody, 
nové stavbičky vleků, penzionů a 
krásně opravených chalup. 

Alča 

Čas podzimu 

 

Sedí dva blázni na lavičce před 
zdí a mají baterku. Jeden říká: 

"O co, že nevyšplháš po tom 
světle od baterky." A druhý říká: 
"To víš, že jo a ty mi ji zhasneš!" 

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 

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

Jeden  můj lékař , vždy koncem srpna 
pravil: „Srpen pryč, dovolená pryč, 
Vánoce na krku.“ 

Mně se to jeho rčení líbilo, hodně jsme 
se tomu nasmály. 

Ale je tu nastávající podzim. Je krás-
ný, zvláště v Jeseníkách. Ranní mlhy, 
během dne se nádherně vyčasí. Tyto 
dny zvou přímo k procházkám a výle-
tům sociálního klubu. 

Mám pro nás typy procházek: 1. Bran-

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

zahrada2000.cz 

nadeje.zahrada2000.cz 


