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Uvnitř tohoto vydání: 

Nejdůležitější body: 

• 12. března pořádá 
Zahrada Jarní bál 

• Prodej našich 
výrobků v 
internetovém 
obchodě Fler 

• Na Krakow jsme se 
těšily už třetí rok. 

• Již koncem loňského 
roku vznikla 
v Zahradě 2000 
nová služba.  

sobota 12. března ve 20 hodin                 Kaple, 
Průchodní ulice 

JARNÍ BÁL ZAHRADY 2000  
K tanci hraje Josef Knedla. Jako hosté vystoupí 

řecká taneční skupina Evros. 
Vstupné 120 Kč. Prodej vstupenek v obchůdku 

Zahrady 2000 na ul.28.října (naproti divadlu). 
Pořádá Zahrada 2000. 

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

BÝVALÁ MŠ. 

S rozjezdem nového roku se 
rozjel také prodej našich 
výrobků v internetovém 
obchodě Fler. www.fler.cz 
Je potřeba zmapovat, vyladit 
a orientovat se, aby prodej 
byl efektivní. Mimo jiné ale 
tento projekt zaměstnává 
několik našich klientů, kteří 
přispívají svou prací k 
fungování. Vyrábí výrobky k 
prodeji, zajišťují expedici a 
internetovou obsluhu. 
Doufáme v efektivitu a 
splnění cile projektu. 

Náš nový obchod na Fleru 

Prostory našeho tréninkového bydlení 

Pracovní prostor 
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Krakow s Evou 

Stránka 2 ZAHRADNÍ  NOVINY Svazek 1,  Vydání  1 

Dlaň 
 

Někdy máš pocit 
že slova 

nepomůžou 
někdy máš pocit 

že jsi sám 
  

A tak ti nabízím 
svou dlaň 

  
Dlaň přátelství 

která má v sobě 
velkou sílu 

  
Někdy máš pocit 

že slova 
nepomůžou 

  
Andělské objetí 

bílých perutí 
andělské objetí 

v noci jež neutichá 
  

Chtěla bych ti podat 
dlaň 

a v ní pocit bezpečí 
  

Chtěla bych ti podat 
dlaň 

která tvou 
vždy přesvědčí 

  
že nejsi sám 

P.B. 

Nová služba 

Černobílá duha 
 

Ve fotkách 
jež ztratily slávu 
hledáš včerejší 

vzpomínky 
 

Hledáš léta 
která už nebolí 

jen čeří 
hladinu 

 
Svíčky na dortu 

dávno už shořely 
sláva okamžiku 

náhle utichá 
 

A ty vidíš duhu 
která křičí 
do ticha 

černobílých 
barev  

P.B. 

Ovšem starosti to nejsou ošklivé. 
Dětřichov není zrovna střed velkoměsta, ale 
spojení internetem tu je. O spojení autobusem 
to už není tak moc dobré. O sobotách a 
nedělích je dobré si dobře pamatovat odjezdy 
a příjezdy autobusů. „Další“ jede za hodně 
dlouho. Mám (zatím) docela zdravé nohy a 
mohu využít nedokonalosti dopravy 
k posilování lýtek. Teď ještě je otevřena nová 
prodejna „Hruška“ poblíž „Slunce“. 
V době sepisování tohoto příspěvku jsem již 
patnáctý den bez fungující televize a 
nepozoruji, že bych nějak strádal. I toto, 
„beztelevizní“ skončí již brzy. 
Zdejší kuchyň je na elektrický pohon a tak se 
učím trochu jinak vařit. A díky „uprchlé“ 
polévce už vím, že umím docela dobře umýt 
sporák. 
V noci se mi spí dokonale a tak ani nevím, zda 
zde dávají lišky dobrou noc. 
Spokojenost na mé straně 

Karel 

Již koncem loňského roku vznikla v Zahradě 
2000 nová služba.  
Město poskytlo užívací právo na byt, který je 
stavební součástí terapeutické dílny 
ZAHRADA2000. 
V průběhu prosince loňského roku a 
v průběhu letošního ledna byl byt vybaven 
nábytkem. Vlastně byl vybaven vším 
potřebným. Byl připraven k nastěhování.  
Prvním kdo „zabíhá“ tuto službu jsem se stal 
já. 
Stěhoval jsem se v rámci města Jeseník ale i 
tak to bylo hodně napínavé.  
Za tu dobu, po kterou jsem žil v Jeseníku se 
mi podařilo nahromadit tolik věcí, že jsem se 
až divil. U hodně z nich jsem dokázal 
pochopit, že už je skoro určitě nebudu 
potřebovat a nakrmil jsem jimi kontejner. I tak 
mne Milan třikrát převážel autem. 
Další etapa vytřiďování věcí nastala po 
převozu do nového bydlení. 
I přes využití moderní skladovací techniky 
(vakuové balení) mám starosti kam věci uložit. 

Na Krakow jsme se těšily už třetí rok. Eva 
byla natěšená obzvlášť, vždyť se během roku 
nikam nedostane. Krakow je nádherné 
královské město s pěti univerzitami, 
nejznámější Jagellonská. Někdo ani netuší, že 
je třetím největším městem Polska s 810 000 
obyvateli. 

Musím se přiznat, měla jsem trošku, ale 
opravdu trošku strach, abychom se v tak 
velkém městě neztratily . Ale neztratily. 

Mám dost velkou orientační schopnost, tak 
vše šlo OK. Já i Eva jsme si Krakowa úžasně 
užívaly. Na Slownym Rynku, na tržnici 
Sukiennice, zde prodávají nádherné ozdoby 
z jantaru, upomínkové předměty Krakowa, 
navštívení baziliky Mariinny, kostela sv. Petra 
a Pavla a částečně impozantního Wawelu. 

Na ten bychom potřebovaly aspoň 3-5 
hodin, to snad až příště. Chtěly jsme prvně 
poznat starobylé centrum. 

V ten den bylo -17oC. Nemohly jsme si nedat 
vánoční punč, Krakowské espresso a 
karamelový dort s javorovým sirupem. 
Bomba. 

Musela jsem projít nádherné moderní 
obchody všech světových značek, nádhernou 
prodejnu knih a časopisů (v té bych strávila 2 
hodiny). Eva už ze mne rostla. 

Tak jsme prožily nádherný den v polském 
Krakowě, ale třešničkou na dortu byl 
*****hotel Sherton, jeden ze světových 
řetězců hotelů-nádhera-sama jsem tak 
zbudovaný hotel a foyer hotelu neviděla, 
nechali nás pobýt asi ¾ hodiny, než nám 
odjížděl autobus domů. 

V Krakowě jsem nebyla od roku 1973 a budil 
na mě dojem obrovského pulsujícího města 
množstvím rozzářených očí mladých lidí 
s touhou žít a radovat se.  

Alča 



Pánský klub každý pátek v Zahradě -  
aktuálně 
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Románová knížka 
 

Život není 
románová knížka 

kdy nakonec 
skončíš v náručí 

hrdiny 
 

Život není 
románová krajina 

na břehu 
jezera 

 
Život je 

zvláštní boj 
kde neznáš 

scénář 
 

Každá klapka 
je první 

i poslední 
 

Nikdo neřekne 
stop 

ten úsměv 
se tam nehodí 

 
Snad jen 

tréma 
snad jen 
strach 
je jako 

z románu 
 

Kdy po ránu 
nevíš 

jak bys měl 
žit 

 
Protože na tebe 
nečeká žádný 

hrdina 
 

Protože ti svět 
nespadne 
do klína 

 
Protože ti pod okny 

růže  
nevoní 

 
Život není 

románová knížka 
i když ty by sis 

to přál 
 

Na chvíli  
spočinout 

v mužském objetí 
 

Na chvíli 
znát scénář 

ten divný osud 
a vědět 
že čáp 
Doletí 
P.B. 

Něha motýlích křídel 
 

Otevři dlaně 
a zavři oči 

tiše zašeptám 
 

S posvátnou úctou 
do nich své srdce 

pokládám 
s něhou motýlích 

křídel 
je zavírám 

 
Teď jsem 

tvůj 
opět tiše 
zašeptám 

 
Minuty plynou 

v posvátném tichu 
i prach 

má strach 
se nadechnout 

 
V posvátném tichu 

bije srdce 
moje 

ozvěny duší 
nás dvou 

 
Pomalu otvíráš 

víčka 
a stále svíráš 

dlaně 
své 

 
Čekáš na úder 

hodin 
který náš čas 

odečte 
 

Než se  
oba 

rozplyneme 
 

v první pavučině 
zlatého 
Svítání 

P.B. 

 

  

 

 



Adresa 

Dětřichov 32, Jeseník 79001 

 

zahrada2000.cz 

nadeje.zahrada2000.cz 
eshop.zahrada2000.cz 

Telefon: +420 584 401 195 

E-mail: info@zahrada2000.cz 

 nadeje@zahrada2000.cz 

Zahrada 2000 o.s. 
Svépomocná skupina 
Naděje HOPE 

 
Slzy bílých andělů 

 
Zastavte čas  

zastavte 
slzy 

 
Zastavte 

srdce 
kamenné 

 
Ať zvony duní 
ať moře šumí 

ať svíce 
plápolá 

 
Dvakrát 
třikrát 
dokola 

 
Obejmout minuty 

než shoří 
 

Obejmout  
něhu 

 
Obejmout rty 

v úsvitu 
marnosti 

 
Zastavte čas 

zastavte  
vítr 

 
Zastavte kroky 

které nikam  
nevedu 

 
Zastavte pláč 

bílých 
andělů 

 
Jež sněží 

 do pokrývek 
všech 
Dětí 
P.B. 

Minule sem psal o tom, jak hraju počítač. Ten 
už moc nehraju. Ostrov Šantalový vítr se mi 
dobýt zatím nepodařilo, ale získal sem tam 
území, které je moje. 

Nemám ňák v poslední době sílu bojovat, tak 
zatím nehraju, abych to nepokazil. Můj směr 
aktivit se přesunul do keramické dílny. 

Když nemám sílu bojovat, tak se pokusím 
aspoň vyrábět a celkem mi to jde. Bude jaro a 
Velikonoce, tak máme spoustu práce. 

Napadlo mě vyrobit sadebníky na jaro. Sou to 
malé květináčky se znakem Zahrady na 
keramickém táce s ušima z pedigu. 

Každý sadebník bude obsahovat 20 kusů. 
Pomáhá mi s tím Jindřiška. Ta mi z formy 
lisuje 4 díly a já je potom kompletuju 
v květináček. 

Tak se přijďte podívat o Velikonocích do 
našeho obchůdku, možná si je koupíte. 

Je to takový menší luxus, že si člověk řekne, že 
to nepotřebuje, ale jaké okolí si vytváříme, tak 
tím se potom zvyšuje naše životní úrověň. 

Už nemám sílu moc bojovat, tak doufám, že 
nebudu semlet kolem systému. 

Zatím 

Adam 

Ahoj Zahradníci 

„Když zjistíš co chceš, našel jsi všechno, co  

v životě, potřebuješ“ 

Pěkně nadrobno Pořádně dochutit 

Všechno má svůj řád 

Páni z Pánského klubu 


