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Uvnitř tohoto vydání: 

Nejdůležitější body: 

• Končil leden a my jsme 
se na dílnách chystali 
vyrábět do našeho ob-
chůdku dárečky ke svát-
ku sv. Valentýna, hlavně 
srdíčka. 

• Rozdali jsme si dárečky, 
každý si vytáhl jednu 
kartu s andělským po-
selstvím. 

• Již měsíc bydlím 
v Chráněném bydlení. 
Mám svůj vlastní pokoj. 

• Umožnili mi žít lepší 
život, ale hlavně mi 
darovali svobodu. 

oblečení si čepice, šály a rukavic. Čokoládu mu-
sel jíst příborem. Někteří to ani nestihli, protože 
byli vystřídáni jiným „šestkařem“ ještě dřív, než 
se k čokoládě dostali. 

 Hodně jsme se nasmáli. Všichni jsme se 
také dozvěděli, co se ostatním na nás líbí. Napsa-
li jsme každý na papír se jménem, které rysy, 
vlastnosti a jiné se nám na tomto člověku líbí. 
Bylo to milé a povzbuzující. Čas rychle uběhl a 
začali jsme se rozcházet. 

 Vypadalo to, že se nám akce povedla a 
všichni odcházeli spokojení, spokojenost byla  

i na naší straně. Ale jestli to tak skutečně bylo už 
musí posoudit účastníci oslavy sami – snad 
v dalším čísle Zahradních novin? 

Tak co Zahradníci, byla to ojedinělá akce nebo to byl 
první ročník Valentýnských setkání?     Dáša 

K 
ončil leden a my jsme se na 
dílnách chystali vyrábět do 
našeho obchůdku dárečky  

ke svátku Svatého Valentý-
na, hlavně srdíčka. A tu mě s Irčou napadlo, že 

bychom mohly letošního Valentýna oslavit spo-
lečně s ostatními Zahradníky. Ač je to svátek 
zamilovaných, přizpůsobily jsme si jej podle 
svého a to tak, že to bude oslava lásky a přátel-
ství v naší velké rodině Zahradníků.  

A už jsme začaly plánovat, jak to udělá-
me, co uděláme, zda to bude propadák nebo 
příjemné a radostné posezení. S děvčaty jsme ve 
středeční tvořivé dílně vyráběly růžičky 
z krepového papíru k výzdobě stolů. V šicí dílně 
jsme ušily malé pytlíčky na dáreček, aby nikdo 
nepřišel zkrátka. Vše jsme vyráběli s klienty, 
nikdo však netušil, na co se to chystá. 

 Přišel den D a od rána jsme s Irenou 
začaly s výzdobou místnosti a chystáním stolu. 

S obavou jsme čekaly na začátek. Sešlo se nás asi 
dvacet. Po krátkém zahájení a seznámení se se 
vznikem tohoto svátku začala zábava s kulisou 
písní různých žánrů – všechny byly o lásce. Roz-
dali jsme si dárečky, každý si vytáhl jednu kartu 
s andělským poselstvím. Zahráli jsme si dvě hry 
– soutěž mezi muži a ženami v házení papíro-
vých koulí na cíl (vyhráli muži) a druhou 
v pojídání čokolády, tu si však každý musel vy-
bojovat hozením šestky na kostce a rychlém 

OBČASNÍK, VYDÁVANÝ REDAKČNÍ RADOU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZAHRADA 2000, MÁ PŘIBLÍŽIT 
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Pro tebe 
 
Pro tebe 
Pro tvé tlapky 
Jež umí obejmout 
Pohladit 
 
Ale i beze slov  
Říct 
Mám tě rád 
 
Pro tebe 
A tvou skromnost 
Vydlážděnou 
V ulicích 
Prostých lidí 
 
Pro tebe 
Smích co léčí 
Věčné šrámy 
Životů 
 
Pro tebe 
Příteli 
Znáš mou duši 
Znáš mou 
Tichou samotu 
 
Pro tebe 
Pro lidskost 
Jež nezná mezí 
 
Pro tebe 
Dvě bílá křídla 
Modrých očí 
 

Pavlína Brašíková 

Nové bydlení - nový život 

projektu změny. Koupilo se část vybavení a 
hlavně proběhla rekonstrukce koupelny. Na-
kolik se zdařila, můžete posoudit sami. 

Původní stav: 

Dlouhou dobu jsem přemýšlela, co sem 
napíši. Jenže mi stále dochází slova. A tak 
zde alespoň poděkuji pár lidem. Umožnili 
mi žít lepší život, ale hlavně mi darovali 
svobodu. 
 
Děkuji panu Stanislavu Turkovi, paní Jarmi-
le Šímčíkové a paní Lence Turkové. 

P. Brašíková  

Již měsíc bydlím v Chráněném bydlení. 
Mám svůj vlastní pokoj. Společně 
s Pavlínou využíváme kuchyň a koupelnu. 
O pořádek se staráme sami. Dvakrát týd-
ně si vytíráme, zametáme nebo pereme. 
Můj pokoj se mi líbí. Je tam všechno nové 
a útulné. Tímto bych chtěla poděkovat 
Zahradě 2000 a to především Mgr. 
S Turkovi, Bc. J. Šimčíkové a paní Taláč-
kové, že mi pomohli s novým startem do 
života. 

J. Výmolová  

Nová koupelna 

Od poloviny dubna 2011 probíhá 
v Zahradě 200 o.s. projekt 67-BG-005 Ře-
meslná dílna pro osoby s duševním one-
mocněním, podpořený z Programu švýcar-
sko-české spolupráce. 

Na konci loňského roku se z prostředků 
projektu přepažila část prostor v přízemí 
budovy, ve kterých se dříve sušilo prádlo. 
V novém prostoru vzniká Řemeslná dílna. 
V dílně jsou tři pracovní místa pro klienty 
Zahrady, kteří zároveň využívají bydlení 

v přilehlém bytě. Byt se připravil, aby 
mohl sloužit pro chráněné bydlení, 
které se v současné době registruje 
jako nová sociální služba v Zahradě 
2000. Také v bytě proběhly v rámci 



Klobouk dolů... 

Stránka 3 ZAHRADNÍ  NOVINY Č ís lo  1,  Vydání  1 

Polibek 
 

Padají 
Jedna za druhou 

V bílých sukýnkách 
Včerejší sny 

 
Padají 

Mi do vlasů 
Svatozář 

Baletek měňavých 
 

Toužím 
S nimi tančit 

Natáhnu dlaně 
Zavřu oči 

 
Vítr udá 
První tón 

 
A já se zhoupnu 

V kolenou 
 

První krok 
Druhý krok 

Nesmělá otočka 
 

Vločky se rozsněží 
Padají mi na víčka 

 
Náhle 

Mě něco zastudí 
Otvírám oči 

 
Jedna z baletek 

Mě políbila 
 

Možná se jí líbil 
Můj tanec 

 
A nebo mi chtěla 

Jen říct 
 

Tančím líp 
víš 

ale na tvých rtech 
se tak krásně 

usíná 
 

Pavlína Brašíková 

Zpíval 
 
Smutná píseň 
Jež neměla konce 
Se tiše nesla 
Pustou přírodou 
 
Byl poslední 
Svého druhu 
Byl poslední 
Na této planetě 
 
Kdysi zde byla 
Oáza 
Evoluce života 
Jenž neměl skončit 
 
Přesto to dopadlo 
Právě takto 
Pusté katakomby 
A na zemi 
Holé nic 
 
Je pozdě 
Litovat činů 
Které se neměli stát 
 
Je pozdě 
Hledat naději 
Na vyprahlé zemi 
 
Přesto se o to  
Pokoušel 
Zas a znovu 
Volal o pomoc 
Ve své písni 
 
Hledal noty 
Které svět dávno 
Zapomněl 
 
Hledal víru 
Které se dávno 
Každý vzdal 
 
Zlatý slavík 
Který pozbyl barev 
 
Avšak 
K čemu krása 
K čemu pýcha 
 
Když nikdo 
Neodpovídal 
 
Nikdo 
nežil 

 
Pavlína Brašíková 

…smekám před vámi všemi „uživateli“ služeb 
Zahrady 2000 a obdivuji, s jakou kuráží bojujete 
s nepřízní osudu, která nese jméno „duševní onemocně-
ní“, i když často vidím, kolik sil to někdy stojí. Možná to 
zní pateticky, ale já jsem se po mnoha letech práce na 
úřadě a zejména v Poradně pro rodinu ocitla v naprosto 
odlišném světě. Světě, kde mi je každý z vás mnohem 
mnohem blíže, kde mohu sdílet váš osobní příběh, vaše 
trápení i potěšení, náladu a rozpoložení… Ve světě, kde 
panuje lidskost a osobitost, kde veškerou svou pracovní 
energii mohu i já věnovat vám, protože nejsem např. za-
valena zbytečnými požadavky, které s přímou prací s vámi 
nesouvisí (za to patří velké díky skvělému vedení J). 

 Sdílet s druhým část jeho života však není vždy 
snadné, a to hlavně tehdy, když vás něco trápí, když se 
necítíte dobře, když jste v těžké situaci…poprvé v životě 
vypadávám ze své „profesionální role“ a nosím si vás 
sebou domů…ve svých myšlenkách. 

 Na druhou stranu zde zažívám pocit radosti a 
uspokojení z toho, když se nám cokoli dobrého podaří. 
Ať už jsou to krásné výrobky, dobrý oběd nebo třeba 
„valentýnská besídka“. Ale tím nejhodnotnějším pro mě 
vždy bude vaše spokojenost, úsměv, to, že přicházíte zas 
a znova, to, že společně něco vyřešíme, pochopíme, nau-
číme se…protože není každý den růžový a i v Zahradě 
mezi námi občas vznikají nedorozumění, konflikty i ne-
příjemná atmosféra. 

 Od ledna tohoto roku jsem v „kanceláři 
v mezipatře“ tak trochu osiřela odchodem Hanky Neu-
bauerové. Mrzí mě to. Taky vím, že Hanku plně nenahra-
dím, ale přesto chci, abyste věděli, že tu jsem jako sociální 
pracovník i člověk pro vás, že se vám vždy budu snažit 
vyjít vstříc, podpořit vás, poradit. Vlastně už to bude rok, 
co se o to snažím J. Snad jste si toho všimli….. ;-)  
Romana Němcová 

Svatý Valentýn v Zahradě 
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Pár letmých 

Doteků 
Teď jsi můj 

Hřích 
 

A já ve tvých 
Kadeřích 
Hledám 

Včerejší duhu 
 

Pár letmých 
Polibků 

Na okraji touhy 
 

Možná nám 
Ptáci 

Půjčí křídla 
 

Možná život 
Propasti vykoupí 

 
A nebo 

Možná řeknu 
Dneska 

 se neletí 
 

Dneska 
Se miluje 

 
Na všech pólech 

Ze všech 
Úhlů  

 
Tak pojď 

Vykrademe 
Okřídlené ráno 

 
Pavlína Brašíková 

 

„Když zjistíš co chceš, našel 

jsi všechno, co  v životě potře-

buješ“ 

Projekt Zahrady 2000 -Jak žít a pracovat 
s chronickým duševním onemocněním -doba 
realizace 1. květen 2011 až 28. únor 2014 

Popis projektu 

Projekt se zaměřuje na osoby s chronickým duševním 
onemocněním a v rámci jednotlivých aktivit jim pomáhá 
s dlouhodobým zvládnutím jejich nemoci ve spojitosti s 
pracovním uplatněním. V rámci sekundární prevence se 
ve vytipovaných sociálních službách vyhledávají mezi 
klienty osoby s duševním onemocněním. Jako součást 
terciální prevence, je vytvořen kurz Jak žít a pracovat s 
chronickým duševním onemocněním, kde získají účastní-
ci pod vedením psychologa komplexní a srozumitelné 
informace o duševních nemocech a pod vedením pracov-
ního asistenta obnoví a upevní pracovní návyky. Schop-
nost zvládat dlouhodobou pracovní zátěž si účastníci 
ověří na cvičných pracovních místech. 
Cíle projektu 
Hlavním cílem projektu, ke kterému směřují všechny 
aktivity, je stabilizovat osoby s chronickým duševním 
onemocněním na pracovním trhu. 
 

Dílčími cíly jsou: 
1) Diagnostikou zmapovat míru informova-
nosti o duševních nemocech mezi chronicky 
duševně nemocnými, stanovit možnosti indi-
viduálního pracovního zatížení. 
2) Zajistit formou malé skupiny účastníků 
maximální individuální podporu. 
3) Přinést cílové skupině v kurzu Jak žít a 
pracovat s chron. duševním onemocněním 
komplexní informace o duševních nemocech, 
umožnit nemocným reálný pohled na vlastní 
možnosti, podpořit jejich sebevědomí. 
4) Umožnit účastníkům vytvoření a upevnění 
pracovních návyků v bezpečném prostředí 
dílny s podporou školeného pracovního asis-
tenta. 
5) Umožnit chronicky duševně nemocným 
vytvořit si na cvičných pracovních místech 
individuální pracovní režim, který jim dovolí 
dlouhodobé zaměstnání a nepovede ke zhor-
šení zdravotního stavu v důsledku přetížení. 
Cílové skupiny 
Osoby s chronickým duševním onemocně-
ním. 
Průběh 
Na počátku projektu projdou zájemci dia-
gnostikou se zaměřením na informovanost o 
nemoci, aktuální stav účastníka a vhodnou 
míru pracovní zátěže. Účastníci se stabilizova-
ným zdravotním stavem, se zapojí do kurzu 
Jak žít a pracovat s chronickým duševním 

onemocněním. V jeho teoretické části získají 
chybějící informace o duševních nemocech, 
doporučení, jak předcházet relapsům, obdrží 
komplexní srozumitelné výukové materiály, 
vytvořené na základě výsledků diagnostiky. V 
praktické části si budou moci s pomocí pra-
covního asistenta vyzkoušet v dílnách různé 
řemeslné techniky (košíkářské, tkalcovské, 
keramické). Budou individuálně hledat vhod-
ný pracovní režim. Následně na dobu 6ti mě-
síců nastoupí na cvičná místa ve třech růz-
ných provozech organizace žadatele. Podporu 
jim bude poskytovat pracovní asistent a pra-
covní koordinátor. Účastníci si vyzkoušejí, 
zda budou schopni dlouhodobě pracovat ve 
zvoleném pracovním režimu. 
Výsledky 
Po absolvování projektu budou mít účastníci 
dostatečné komplexní znalosti, které jim po-
mohou udržet 
stabilizovaný zdravotní stav, budou mít reálný 
náhled na svoje možnosti a omezení, vytvoře-
né pracovní návyky. Budou vědět, jaký pra-
covní úvazek je pro ně nejvhodnější a jaký by 
měli mít pracovní režim. Pro hledání zaměst-
nání, komunikaci se zaměstnavateli a zapraco-
vání jim bude k dispozici školený pracovní 
asistent. Jejich schopnost udržet se na pracov-
ním trhu bude výrazně zvýšena. 


