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„nehody“ na vodě nebývají brány 
jako neštěstí. Konec konců všich-
ni jsme „vyfasovali“ vesty.  

Do Rožmberka jsme dorazili 
spokojeni s jednou malou zastáv-
kou na občerstvení a zároveň 
jsme mohli probrat, jak která 
posádka zdolávala „nebezpečí“ 
na splavech a jak jsme se vyhýbali 
a nevyhýbali kamenům. 

Samotný kemp za moc nestojí, 
ale nedaleko od něj je „Rybářská 
bašta“ kde mají vynikající krmi. Já 
si zde dal letos rybu také, vlastně 
poprvé co jsem zde jedl. Candát 
na česneku byl tak dobrý, že mi 
chuť nezkazila ani cena. A už 
vím, co zde budu jíst příští rok.  

Druhá, vodní etapa byla vlastně 
prosta nebezpečí. Tedy aspoň co 
se týče jezů. Ovšem taková kanoe 
se dá převrátit kdykoliv a kdeko-
liv. Oni ti kanoisti nejsou na 
klidnější vodě nějak moc ostražití 
a stačí málo a oba honí pádla a 
sud se svačinou či náhradním 
oblečením. Zastavovali jsme, jako 
každoročně v kempu s „týpý“. 
Tady vaří také dobře, a tudíž tu 
jsou i delší fronty. Ale vyplatí se 
počkat si. Do kempu „Pískárna“. 
Celý den opět svítilo sluníčko.  

Hned po výstavbě našeho 
„města“ jsem šel spáchat dietní 
hřích a dal si v restauraci výpečky. 
A jako každý rok zůstal talíř 
prázdný, až jsem se styděl za svou 
nenažranost. 

Třetí etapa nebyla vodní etapou. 
Vyrazili jsme na prohlídku České-
ho Krumlova. I to je náš každo-
roční bod programu. Já se byl 
prvně podívat až do zámeckého 
parku. S nejmladším účastníkem 
výpravy jsem krmil kachny. Jemu 
se to ohromně líbilo a kachny 

vypadaly také spokojeně. S tímhle 
klukem jsem si užíval pak ještě 
dvě hodiny na dětském hřišti. 
Maminka cítila nutnost navštívit 
nějaké provádění. Ostatně, takhle 
jsem si užíval i s jeho starší 
sestrou před lety. 

Letos jsem nějak neměl 
v pořádku orientační smysl a dost 
po starém Krumlově bloudil. 
Naštěstí to není až tak velké měs-
to.  

Dnešek jsme využili i k tomu, že 
jsme si „prostudovali“ stav 
„zámecké“. Pro rafty samo zřej-
mě, žádný problém, ovšem kano-
isté si užijí. Letos, kvůli úpravám, 
pouštějí vodu jinudy. 

Po návratu do kempu jsem se cítil 
víc unaven než po dvou dnech 
veslování. A stejně se nás cítilo 
více.  

V noci na čtvrtek jsem dvakrát 
zaslechl déšť. Ráno bylo, ale 
krásně slunečno. Víc vody než na 
stanu bylo na plachtě zevnitř. Víc 
jsme vydýchali, než napršelo. 

Čtvrtek měl dvě nej. Byla to 
nejdelší etapa a bylo na nás na-
chystáno sedm splavů. Ten nej-
těžší („zámecká“) si někteří kano-
isté i zopakovali. Dá se zde doce-
la pohodlně vytáhnout loď zpět. 
Mokří jsme byli ale všichni. Voda 
dost stříkala. 

Zastávku jsme si zorganizovali na 
stejné louce jako každý rok. Letos 
jsme měli nečekané zpestření. 
Osádka nafukovací kanoe měla 
„přefouknuto“ nebo to bylo 
věkem lodě, ale výsledek byla 
pěkná rána. Pokus o slepení nebyl 
úspěšný a tak se ukázalo jak je 
výhodná plavba v „konvoji“. 
Vrak byl zapřažený a osádka 
rozdělena k nám ostatním. 

Pokračování na str. 3 

Nejprve k termínu. Školák již 
nejsem. Snad jen mentálně se 
přesouvám do druhého dětství. 

Ani dovolená není záležitost, 
která by se mne týkala.  

Možná oboje, ale prázdniny i 
dovolená by byly permanentní. 

Letos jsem v době končících 
prázdnin strávil s přáteli šest dní. 
Z toho byly čtyři dny na vodě. V 
těch místech se té vodě říká Vlta-
va. Tohoto setkání jsem se účast-
nil jako invalidní a starobní dů-
chodce již po osmé. Bylo ještě 
jedno, ovšem v minulém tisíciletí 
a to byla opravdu dovolená. 

Letos se nás sešlo na Budějovic-
kém náměstí v Praze a následně 
ve Vyšším Brodě třicet dva. Vě-
kové rozpětí? Od jeden a půl 
roku po roků sedmdesát pět. 

Pro většinu to nebyla novinka. 
Toto setkání (aspoň co pamatuji 
já) se koná od roku 1989. 
S výjimkou roku 2002 kdy byla 
voda příliš „rychlá“. 

Počasí nám přálo a stav vody byl 
také příznivý. Snad jen v neděli, 
ve Vyšším Brodě se mraky malin-
ko ukázaly. 

Ráno už bylo nebe jak od malíře. 
Přivezli nám kanoe a rafty a další 
vybavení a po načerpání vzduchu 
do gum jsme vyrazili. „Eskadra“ 
se sestávala z pěti raftů, jedné 
kanoe nafukovací a pěti pevných 
kanoí. 

 Rafťáci neměli nejmenší problé-
my na žádném splavu. Ovšem 
jedna kanoe využila možnosti 
k převrácení. Bylo od nás ostat-
ních málo kolegiální, že jsme 
nebohou posádku ani nelitovali. 
Ani oni, ale nevypadali, že by se 
sami litovali. Vůbec je pěkné že 
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Vážení přátelé, jelikož jsem o 
prázdninách nebyl nikde je-
nom v Zahradě a úspěšně 
jsem proležel závodní dovole-
nou. 

Nevím, lidem se momentálně 
vyhýbám, jelikož z nich ne-
mám dobrý  pocit, ale prostor 
a čas se mi otevírá dobře, 
takže vlastně mám velký pro-
blém a co se s tím dá dělat? 

Nic! 

S jizvami na duši se už nic 
nedá dělat. 

Jenom musím spoléhat na lidi, 
že budou přívětiví. 

To díky lékům zatím vychází. 

Tak zatím čau Adam  

Kája den předem uvařil Super 
guláš, měli jsme ho první den 
na oběd  s knedlíkem. To se 
všichni nadlábli. 

Hodinu byl polední klid a 
potom vycházka po vrstevnici 
na Křížový Vrch. Zapotila se 
Hela, říkala, že dlouho takové 
převýšení nešla Zzvládla to a 
Alča tento výkon Hely ko-
mentovala: „Zdolala Mount 
Everest.“ 

Ten den bylo horko, nad Jese-
níkem se honily mraky, také 
večer při opékání buřtů nás 
bouřka zahnala do klubovny. 

Zde jsme si nachystali poseze-
ní a nějaké dobrůtky, kávu, 
láhev červeného vína, roládu, 

Naskytla se nám možnost 
využít okálový dům na Huso-
vě ulici. 

Hned, jak jsme se to dozvědě-
li a bavili o tom v Zahradě 
2000, někdo opodál řekl: Bi-
vak City, mně se to náramně 
zalíbilo a už ten název zůstal. 

Zahradníci byli zvědaví, mys-
lím si, že většina. Okál měl 
pěknou, udržovanou zahradu, 
dole v přízemí pingpongový 
stůl, šipky a v patře pěknou 
klubovnu. 

Termín 14.6. až 15.6. v 10:00 
hod sraz u Plíživé Kontry. 
Alča a Dáša vymyslely rozpis 
dne, všichni věděli, co se bude 
dít. 

chlebíčky a něco slaného. 
Povídali jsme si a také nás 
večer navštívil Milan a manžel 
Aly. Paní vedoucí Jitka připra-
vila tři hry. Nasmáli jsme se a 
v 22:15 byla večerka.  

Spalo se nám náramně, poko-
jíčky jsme měli rozdělené. 
Ráno Ala vařila kávu, čaje, 
mléko a zbaštili jsme zbylé 
chlebíčky. 

Někteří odešli po snídani, část 
zůstala do oběda. Na chvilku 
přišla Míša s Terezkou. Na 
Bivaku se nám líbilo, další 
možnost bude asi i v září. 

 Alča 

Vážení přátelé 

Bivak City 

Hlemýžď   

nenadělala, ale aspoň jsem 
byla přítomna duchem. 

Léto a prázdniny končí a člo-
věk aby se zase chystal na 
vánoce a zimu. 

Bylo to krásné, ale všechno 
končí v tom nejlepším. 

A tak tedy zase hurá do pod-
zimu a do vánoc. 

Mějte se všichni jak chcete. 
Libuška 

Prázdniny a já 
Tak je prázdnin konec, ani 
nezvonil zvonec… 

Já sice už na prázdniny ne-
mám nárok , ale i tak si je ráda 
užívám. 

Trávila jsem je blaženým nic-
neděláním, sem tam radostí 
z vnoučátek a jinak – ale něco 
přece- každý den jsem celé 
léto jezdila do Zahrady 2000, 
kde jsem toho také mnoho 

Základem úspěchu je 
vybrat si pravý čas. 
Přijít s něčím moc 

brzo, je stejně špatné, 
jako přijít moc pozdě.  

Autor: Lee Iacocca  
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Vidíš-li, že se někdo 
mýlí, nehněvej se naň. 
Pomni, že není možné 

mýlit se schválně.  

Lucius Annaeus 

Seneca   

Touha 
 

Toužím po tvém pousmání, 
toužím po tvých polibcích, 
toužím, až mé tělo zmámíš, 
ke krásnému milování, 

toužím… 
však, kde jsi ty… 

J.V. 

Zahrada 

Jsi jako rozvoněná zahrada, 
plná růží, tulipánů, 

chystám se kvést a provonět, 
cestu až po nebeskou bránu. 
Ty jsi pro mě jako růží král, 
srdce mi zpívá, hřeje, 

snad pouhým lásky slůvkem 
tím, 

nejsi bez naděje. 
Touhou se k tobě přimykám, 

a líbám tvoje ústa, 
s tebou je mi jako skřivánku, 
něho …počkej…zůstaň. 

J.V. 

Země 



Naše letitá kamarádská spolu-
práce s klienty Zahrady 2000 
vyústila  krásným kulturním 
posezením u táboráčku s vý-
bornou buchetkou. 

Bylo hodně zajímavé sledovat 
vyprávění Adama Tichého, 
který nás obohatil o spoustou 
zajímavých prognóz do bu-
doucna. 

V pracovní dílně se  šicí stroj 
rychlostí blesku vpichoval do 
látky a my nestačili obdivovat 
zajímavé polštářky a jiné vý-
robky. 

Pavlínka stříhala bylinky a 
jejich vůně se linula po celé 
budově.  

Keramická sluníčka svítila pod 
glazurou a vypadala jak z po-
hádky. 

Jen paní Makyčová se celá 
upachtěná ze své prádelny na 
nás podívala a opět utíkala ke 
svému oblíbenému mandlu. 

Milan Hovanec pracoval na 
zahradě a teplo ze dřeva, které 
neustále sekal, nás dlouho 
hřálo i na zpáteční cestě do 
Jeseníku. 

Jsme rádi,že máme možnost 

se takovým způsobem setkat s 
lidmi, kteří mají možnost se 
svou prací zapojit do činností 
sdruže-
ní.                                           
            Jsme rádi, že může-
me být mezi pozvanými účast-
níky sociálních klubů. Za ne-
vidomé a slabozraké  

Iva Malá 

Výcvik Velká Úpa 

Sociální kluby v Zahradě 2000 

O čmeláčkovi 

16. 8. 2009 byla neděle a také 
začátek týdenního výcviku ve 
Velké Úpě. Přednášely Mgr. Jitka 
Styblíková a Mgr. Mirka Podgor-
nych. Nás, tedy posluchačů bylo 
dvanáct. Každý den měl svou 
strukturu. Ráno tzv. „raníček“, 
kde byli aktivní téměř všichni. 
Každý si při různých cvičeních 
mohl uvědomit sama sebe a i 
ostatní a naladit se na skupinu, 
s kterou trávil mnoho času a 
pracoval s ní. 

Potom následoval dopolední 
program, který střídavě vedly 
Jitka a Mirka. Pro výcvik jsme 
vytvořili dvě skupiny z různých 
organizací (VIDA centra: Jeseník, 
Kolín, Pardubice, Praha, Ústí nad 
Labem, Kolumbus a Self Help), a 
cílem bylo společně vypracovat 
realizovatelný projekt.  

Jedna skupina si vybrala práci na 

projektu, který má název Vytvo-
ření posteru na téma Ideální lé-
čebna. V této skupině jsem i já. 
Velký důraz byl kladen na vzá-
jemnou spolupráci a výsledek měl 
být ve společné práci celého týmu 

a to uskutečnitelný projekt. Od-
borným garantem byly Mgr. Jitka 
Styblíková a Mgr. Mirka Podgor-
nych. Mohu- li mluvit za sebe, 
práce se vcelku dařila a dali jsme 
dohromady projekt, který, jak 
doufáme, budeme moci prezen-
tovat před odbornou veřejností.  

Druhá skupina bude realizovat 
dvoudenní seminář pro poradce 
se zkušeností s duševním one-
mocněním.  

Projekt obě skupiny podají VIDě, 
a pokud jim vyjde, začnou ho 
realizovat během září – listopad 
2009. Po realizaci musí ještě kaž-
dá skupina sepsat závěrečnou 
zprávu a vyúčtovat projekt.  

Mně práce v týmu bavila a byla 
bych ráda za nějaký další podob-
ný výcvik.  

Ha 

Všechno, co ženy dělají, 
musejí dělat dvakrát 
tak dobře jako muži, 
aby byly považovány za 
zpolovic tak dobré. 
Díkybohu to není těžké.  

Autor: Charlotte 

Whittonová  
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Alkohol je pro lidský 
mozek tím, čím je písek 
v ložiscích stroje. Obojí 
znemožňuje pracovní 
výkon…  

Autor: Thomas Alva 

Edison  

O  Honzíkovi a strašidlech 

Invazi do kempu „Zlatá koruna“ 
jsme provedli organizovaně a tudíž 
úspěšně. Tenhle kemp jsou vlastně 
kempy dva. Podle vodácké mapy 
jsou ve sto metrech podél břehu. 
Vybavení obou je výborné. Bylo to 
naše poslední táboření na letošní 
cestě.  

Dojídali jsme poslední zásoby a 
chystali jsme se na poslední noc. 
Věci, které jsme neměli v plánu 
zítra používat jsme stěhovali do 
našeho doprovodného autobusu. 
A všichni jsme se těšili na zítřejší 
placky. 

Hodnocení ranního počasí je opět 
stejné. Shoda panovala v tom že 
dnešní noc byla nejteplejší. Ráno 
poslední balení a důkladné ukládá-
ní věcí. 

Prázdniny-pokračování ze str. 1 
Poslední plavební úsek byl 
v klidu. A nejlepší část dneška 
byla návštěva „plackárny“. I to 
je každoroční naše zastávka. Pár 
mladých lidí zde tráví prázdniny 
u sporáku a vyrábí jednoduché 
placky. Ty samy o sobě nejsou 
zázrakem. Zázrakem je možnost 
výběru čím si ji necháme nama-
zat. A jsou různé kombinace. 
Jako nejvybranější je považová-
na kombinace česneku a po-
videl. Cena je jednotná. Touto 
zastávkou jsme se ujistili, že 
všechno důležité je na svých 
místech.  

Část do Boršova byla už 
v pohodě. Opět jsme se usnesli 
že naše setkání se bude opako-
vat i příští rok a všichni co bu-
dou moci, pojedou. 

Karel 



 

Občanské sdružení Zahrada 2000 vzniklo v roce 1998 

pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především du-

ševně nemocných lidí z Jesenického regionu a spádového 

území Bruntál. Jeho posláním je umožnit duševně ne-

mocným 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 klientská aktivi-

ta v ZAHRADĚ 2000. Do práce jsou zapojeni téměř 

všichni pravidelní návštěvníci sociálně rehabilitačního 

centra. 

Adresa 
Dětřichov 32, Jeseník 79001 

zahrada2000.cz 

nadeje.zahrada2000.cz 
eshop.zahrada2000.cz 

Zahrady 2000 a odcizil výpo-
četní techniku, hotovost a 
zdevastoval zařízení? 

Odpověď pro člověka, který 
si váží možnosti a služeb to-
hoto zařízení, je těžká. 

Tedy vlastně nevím a 
nedokážu to ani pocho-
pit. Proč nějaká malost a 
ubohost jedince narušila 
chod a zavedené postupy 
v provozu a ohrozila tak 
jistoty, které stálým ná-
vštěvníkům poskytuje? 

Odpověď je zase nevím. 
Těžko se smiřuje s tím, že 
mezi námi jsou také 
„existence“, kterým poda-
ná ruka, vstřícný přístup, 
sdílení problému nic neří-
kají a celou tuto snahu 

Otázka: Slouží Zahrada 2000 
svému účelu? Odpověď je 
ano. 

Základní cílová skupina du-
ševně nemocní a kombinova-
né vady zde najde služby a 
aktivity k zvládnutí jejich urči-
tě nevítané, nicméně stávající 
životní situace a etapy života, 
s kterou je potřeba se poprat. 

K zjednodušení a ulehčení 
této „práce“ na sobě samém 
slouží aktivity a provoz toho-
to zařízení. 

Další otázka je: Je někdo, ko-
mu by to mohlo vadit? 

Řekla bych, že ne. Potom 
další otázka je tedy: Proč ně-
kdo v noci z 15.1. na 16.1. 
2009 násilně vnikl do budovy 

poníží jen na vlastní zájmy ve 
smyslu obohatit se. 

Nevím, nerozumím…a snad 
ani nechci pochopit. 

Ha 

Proč? 

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

Zahrada 2000 o.s. 
Svépomocná skupina HOPE 

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

potřebuješ” 

Z hlupáka lump se 
stane, je-li mu často 

odpouštěno.  

Autor:Publilius Syrus  


