
 

Svým nákupem podpoříte osoby   
s chronickým duševním onemocněním  

a se zdravotním postižením. 

Tréninková prodejna 

Reprezentativní prodejna výrobků z dílen    

podporovaného zaměstnávání a z 

terapeutických dílen SRC Zahrady 2000.  

Prodejna otevřena na ulici 28.října, 790 01 
Jeseník (naproti divadla).   

Otevírací doba prodejny  po - pá  9.00 - 16.30 
(svátky a víkendy zavřeno). 

 

Sociá lně  rěhábilitác ní  cěntrum 

ZAHRADA 2000 
SOCIÁ LNI  PODNIK 
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Na Mýtince 32, 790 01 Jeseník 

+420 584 401 195 

info@zahrada2000.cz 

www.zahrada2000.cz 

… jsme i na         a 

 

Nabízíme 

keramiku, košíky, 

šité výrobky, 

ručně tkané 

koberce a další 

drobné výrobky.  

Tréninková prodejna 

Koberce a šité 

výrobky jsou 

zaštítěny značkou 

"JESENÍKY" 

originální produkt.  

Elektronickou 

verzi nákupu 

můžete uskutečnit 

na www.fler.cz/

zahrada-2000  
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