
Tvůrčí tým: Hana Kontriková, Otakar Ševčík,  Hanuš Loucký a všichni ostatní :-) Autoři fotografií Hana Kontriková a spol. 

Autor grafiky Pavel Šramko 

Máte-li zájem o pravidelný odběr, dejte nám zprávu na info@zahrada2000.cz a pošleme Vám tištěné nebo elektronické v pdf. 

 

 

Jaroslav Vrbata 

Čtvrtek 23.6.2022 

   STR ÁN KA 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník 2022.  Číslo  2 

 
ZAHRADA 2000 z .s . ,  svépomocná skupina s  př ispěním š i rš í  komunity  

Stránky na objednání zakázky Zahrady 2000 nalezneme na bezpečné adrese:  
https://socialnipodnik.zahrada2000.cz 
Objednat si služby může v podstatě každý a u firem je dokonce možnost si splnit 
Náhradní plnění dle Zákona o zaměstnanosti. 
A že naše organizace má vícero pracovišť, už ví zřejmě každý klient či               
zaměstnanec. A kdo ne, může že se například mrknout na nové   firemní webové 
stránky (viz. výše), třeba v rámci      Sociální rehabilitace v Dětřichově na PC. 
Dále Zahrada se hlásí k eko-sociálnímu  podnikání. Eko znamená, že je šetrná    
k životnímu prostředí (třídění odpadu, vlastní bio  kompost, elektronická   pošta 
apod.). Také spolek pomáhá slabším skupinám obyvatelstva (OZP) a snažící se 
dosáhnout  zisku. 

Služby s duší 

  

Pavel Šramko 

LISTY ZAHRADY  

  Klientská zahrádka 

V prostoru naší organizace v Dětřichově je možné využít záhonků k vypěstování      
vlastních plodin pod záštitou Sociálně terapeutických dílem (STD) Zahrady 2000  

 
( Na Mýtince 32, 790 01 Jeseník ). 

https://socialnipodnik.zahrada2000.cz
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Magdo, ráda bych se zeptala, co Tě přivedlo do Zahrady? 

Do Zahrady 2000 mě vlastně zavedl kamarád Jan Fukala, několikrát mi nabízel práci 
v Zahradě 2000. Mé životní události ale nenahrávaly tomu, abych toho ihned využila. 

Honza však neztrácel trpělivost a myslím, že na třetí nebo čtvrtý pokus se mi podařilo     
se sem konečně dostat. Jsem Honzovi velmi vděčná. Velmi brzo se věci udály tak, že  

jsem si mohla dokonce splnit svůj sen – pracovat v Sociálně terapeutické dílně – STD.  

 

Co je hlavní náplní Tvé práce v Zahradě? 

Pracuji v STD jako pracovník v sociálních službách. Každé úterý a čtvrtek vedu     
skupinovou aktivitu. V úterý to je zahradní terapie a ve čtvrtek výtvarná tvorba.      
Jednou do měsíce máme OTEVŘENOU TVOŘIVOU DÍLNU, kde se může zapojit i  
veřejnost. Tvoříme z různých materiálů, vždy má tato akce nějaké téma. Oblíbené je 
například technika tečkování, kterou jsem do Zahrady 2000 přinesla. Sama jsem si 
vyzkoušela, jak může být uvolňující při těžkých životních chvílích.  

 

Mohla bys nám říct něco málo ze svého života? 

Žiju v malé  obci u Jeseníku a s rodinou bydlíme v malém dřevěném domečku    se 
zahradou. Jsem maminkou dvou úžasných dětí. Od útlého věku jsem se zajímala       
o sociální práci a šla cestou, kde jsem potkávala velké množství lidí a naslouchala   
jejich často náročným životním příběhům. Všichni tito lidé mají můj obdiv.  

 

Co Ti dělá v životě největší radost? 

I když je to někdy starost, mou největší radostí jsou mé děti. A pozorování, jak        
vyrůstají. Ráda poslouchám, jak děti vidí svět a ráda se s nimi bavím. Největší radost 
je, když vidím, že jsou šťastné.  

V životě mě naplňují chvíle s manželem, rodinná setkání, výlety. Ale např. i tvorba, 
další podnikání, setkávání s přáteli, četba knih – na tu ale nezbývá moc času.  

 

Co bys na závěr vzkázala našim čtenářům? 

Přeji jim vše dobré. Ono se někdy nemusí dařit, to je v pořádku, jen to chce se        
nevzdávat. Líbí se mi naše motto v dílně „Tvořením k zotavení“. Když člověk něco   
dělá, je to pořád lepší, než kdyby nedělal nic a nemohl tak objevovat krásy života.      
A pokud budete mít někdy cestu okolo, rádi Vás v STD uvítáme a třeba si i společně  
něco vyrobíme.  

 

 

Děkuji za rozhovor 

Hana Kontriková 

 

 

 

 

POD POKLIČKOU aneb jak to vidí… Magda Lyachová  
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Sociálně rehabilitační centrum Zahrady 2000  
v Dětřichově Středa 27. 7. 2022 

 
Zahradní slavnosti, tak jak je znám z dřívějších dob, se často konaly 

s přáteli ze Zahrady a   především ve znamení jídla. Tentokrát tomu však 

bylo jinak. Do Dětřichova totiž přijela početná skupina lidí z oddělení TAO 

(Cesta) z léčebny v Bílé Vodě. Bylo veselo a přispělo k tomu i krásné      

počasí. 

Měla jsem ten den volno, a tak jsem si slavnost užívala plnými doušky.    

Samozřejmě jsem ochutnala všechny dobroty, které připravila děvčata        

pracující ve službách. Takový špekáček, vlastnoručně opečený na ohni a 

doplněný skvělým zeleninovým salátem, je k nezaplacení. Opékání        

špekáčků bylo pro všechny docela náročné, neboť nás sužoval protivný 

kouř z ohniště. Nicméně i u toho jsme se zasmáli, když jsme neustále     

přeskakovali z místa na místo při snaze uniknout kouři. Takto se snadno 

navazují kontakty s novými lidmi. 

Měla jsem to štěstí povykládat si s jedním mladíkem z TAO o jeho cestě   

životem. Dozvěděla jsem se, jak se od zkušeností s drogami a následných 

psychických problémů dostal k léčbě, která mu pomohla nastartovat se      

do nového života. Nejen že se nyní cítí spokojený, ale má dokonce plány    

do budoucna (bydlení, práce…). Zaujalo mě, jak má vše promyšleno včetně 

možných rizik, kterých se chce vyvarovat. Prostě zcela reálný plán, jak se 

opět začlenit  do   společnosti. Takový mladý muž je pro mě povzbuzením a 

inspirací. Děkuji za toto setkání. 

Přeji všem, aby také dokázali s optimismem v duši kráčet po náročné      

životní cestě. Moc by mě potěšilo, kdyby takových příjemných chvil          

prožitých na zahradních slavnostech mohlo být víc. 

Byl to prostě supr den. 

Veleslava Guziurová 

 

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
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Atmosféra po dobu celé akce byla 
uvolněná, s nádechem klidu a pohody. 

 

 

 
 

 
 
 
                                                            
 

Výtvarná technika ,,tečkování“ zaujala 
návštěvníky léčebných slavností. A 

čas ubíhal velmi rychle, jako při      
aktivním odpočinku. 

 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poetické odpoledne: zábava a         
zamyšlení na workshopu u Psychiat-

rické léčebny Šternberk 
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Pro přiblížení náplně své činnosti lidem, kteří nemají s psychickým onemocněním 
osobní ani profesní zkušenost, dělá Zahrada 2000 řadu akcí pro veřejnost.  Jednou   
z nich bylo i KORÁLKOVÁNÍ, které proběhlo v rámci OTEVŘENÉ TVOŔIVÉ DÍLNY 
14.7. Magdy jsem se zeptal v čem vidí největší přínos takových akcí a o čem         
specificky     KORÁLKOVÁNÍ je. ,,Přínosem těchto akcí je jednak to, že klienti naší 
organizace mohou zdokonalovat své pracovní postupy a naučit se výtvarným       
technikám a mají možnost upevňovat své sociální dovednosti a vazby právě proto, že 
jsou tyto akce  pro veřejnost. Upevňováním těchto dovedností a vazeb    mohou snížit 
dopady svého onemocnění. Zároveň je to možnost pro veřejnost seznámit se             
s nabídkou služeb pro lidi s duševním onemocněním a tím mohou někteří návštěvníci 
ztratit i své určité předsudky. Možnost se zapojit mají i rodiny našich klientů a        
pracovníků a   poznat různé tvořivé techniky," odpovídá Magda na mou otázku a     
ke KORÁLKOVÁNÍ dodává: ,,Tuto techniku jsem vybrala pro její jednoduchost a         
záměrně jsem ponechávala při tvorbě prostor fantazii návštěvníků, mohli si vyrobit 
závěsy z korálků, náramky či jinou ozdobu z korálků." Posuďte sami, nakolik se jim to 
povedlo.                               

                                                                                                                  Otakar Ševčík 

 

 

 

 

 
 

JAKÉ BYLO KORÁLKOVÁNÍ? 


