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Nejdůležitější body:
• Naskytla se nám možnost
z projektu ESF navštívit o.s.
Práh a památky v Brně a
okolí.
• Ve středu od 13 do 15 hodin
jsme se sešli v dílně, tzv.
trojlístku, v dílně šití, vyšívání a zdobení textiliemi
• „Otrokem vln“ je pro mě
dílko bytostné a přelomové,
protože popisuje můj první
vážně míněný zápas
s alkoholovou závislostí.
• Připadalo mi to, že si ten
člověk co to fotil, řekl. Lidé
chodí více nakupovat než do
galerií a proto to umístím
sem.

Jak to dělají jinde

my všechno děláme ručně.

o.s. Práh, sídlo Brno – Tuřany

Ve čtvrtek jsme navštívili Cafe Práh, sídlí
v Galerii Vaňkovka, kde dle určitého úvazku a
zařazení obsluhují klienti Práhu. Pořádají zde
besedy, přednášky, promítání a také prodej výrobků jako u nás. (pozn. redaktora-jen my nemáme tu kavárnu )

Naskytla se nám možnost z projektu ESF navštívit o.s. Práh a památky v Brně a okolí. Popíši
naši poznávací a vzdělávací část. Nejprve vzdělávací. Zde nás upřímně přivítala Mgr. Hošťálková, seznámila
s dílnami a
účelem tohoto
zařízení. Musím zdůraznit
h n e d
z počátku, že
zde
pracuje
personál
na
vysoké úrovni
po
stránce
pracovní
i
odborné. Už Naše skupinka.
během prohlídky
objektu
(bývalá škola), nás ohromila úžasná čistota a
uspořádanost na chodbách, v dílnách, kuchyňce
i na recepci, také měli vkusné nástěnky z prací
klientů na všech chodbách. Škola má nová plastová okna, všude v dílnách a učebnách – myslím
si, plovoucí podlahy. Tento úterní den nás ještě
čekala dílna práce s papírem. Co všechno se dá
udělat, to jsme doopravdy koukali. Různé tvary
krabiček, krabic, ozdoby, stromky, košíky a pomůcky k psychologickým testům, na zakázku.
Odtud jsme si odnesli kulatou krabičku na šperk
či prstýnky z rolovaného papíru.
Ve středu od 13 do 15 hodin jsme se sešli
v dílně, tzv. trojlístku, v dílně šití, vyšívání a zdobení textiliemi. Také je zde práce s merinem, tj.
vytváření náušnic a korálků na trh. Dílna byla
zase čistá, uspořádaná, se spoustou šicích strojů
menších i větších a s možností asi šesti úkonů,
no prostě super. Šijí zde hračky různých velikostí, ale na stroji a většinou z látek od sponzorů,

Bylo hned odpoledne a hup trolejbusem na Brněnskou přehradu,
bylo teplo a krásně, vlastně celý
týden připravené počasí pro nás.
Co jsme ještě zhlédli: Špilberk,
zahrady kolem Špilberku, kostel
sv. Petra a Pavla, cestu nahoru na
věž s krásným výhledem na východ Brna (absolvoval věž Jirka,
Alča a Evka), Zelný trh, stáli jsme
u Divadla Husa na provázku a
také jsme obdivovali staré brněnské
nádraží. Ještě ve středu dopoledne
jsme si udělali turistický výlet k pomníku bitvy u
Slavkova. Viděli jsme hodně, chci poděkovat
především Mgr. Turkovi, že nám to bylo umožněno a naší opatrovatelce Ilonce Prokopové,
která vše pohotově zvládala s námi i orientací
v Brně.
Za vše díky Alča

My a šící variace.
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Štěstí
Štěstí
Ležíš mi na dlani
Stačí jen přivonět
Pohladit krovky
Duhových
Kastanět
Já vím
Že se nezdržíš
Přesto
Díky
Zašeptám
A ty cinkneš
Svou rolničkou
Než poletíš
Zase dál
Zamávám
Ti svým úsměvem
Já vím
Že se nezdržíš
Přesto je krásné
Cítit
Dotek
Kastanět duhových
Pavlína Brašíková

Nejvýznamnější literární událost mého života
Přestože mám za sebou řadu
autorských vystoupení, včetně
oficiálního křtu sborníku
„Dialog na cestě“, kde jsem
měl hezký rozhovor s paní
Taťánou Fischerovou
(mimochodem velmi sympatickou a pokornou ženou).
Nejvýznamnější literární událostí mého života se stal oficiální křest mé knihy „Otrokem
vln“ v Ennea Caffee
v Jeseníku.
Má to dvě příčiny. „Otrokem
vln“ je pro mě dílko bytostné
a přelomové, protože popisuje můj první vážně míněný
zápas s alkoholovou závislostí. V životě jsem potkal spoustu sviní, ale alkohol je z nich
největší. Vzal mi téměř všechno.
Zmiňovaný literární počin je
o tom, že jsem se konečně
zachoval jako chlap a postavil

se mu čelem.
V Ennee panovala při vystoupení
lidsky vřelá atmosféra. Strašně moc
děkuji dvěma terapeutkám z oddělení
závislostí, které mě přijely povzbudit.
Jedna z nich byla dokonce kmotrou
mé knihy. Na slova, která mi lidi řekli
po vystoupení, nechci zapomenout.
Během autorského čtení jsem se snažil divákům něco dát, snad se to povedlo. Že jsem od nich něco krásného dostal, to vím. Byl to krásný večer. (a kdyby někoho můj příběh
zajímal, může si „Otrokem vln“ zapůjčit v knihovně Vincence Priessnitze)
Ota Ševčík
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Výtvarné umění v hypermarketech
Na kraji světadílů
Kdo dopluje dál
Vlny
Vítr
Osud

Svátek odpuštění
Nechám rozkvést slova
Mezi mnou
A tebou
Ty otazníky
Nám přece nesluší
Vzpomínky utopíme
Přítomnost zasadíme
Aby budoucnost
Měla na čem zpívat
Úsměv
Ten kýč
Harmonikářů
Vyperu doběla
Je přece svátek
Odpuštění
Snad by ses mračit
Nechtěla
Je přece svátek
A já přemýšlím
Co ti přát
Snad náruč ticha
Které si rozumí
Snad pohlazení
Které nebolí
Nechám rozkvést slova
Mezi mnou
A tebou
Je přece svátek
Odpuštění
Pavlína Brašíková

H

Nemůžeš

ledala jsem nějaké obrázky výtvarného
umění. A jelikož jsme v době, kdy na internetu najdete vše a
co nejpodrobněji, rovnou jsem zašla na Google. Otvírám
jeden odkaz za druhým, ale nic se mi nelíbí. Je tam toho sice
hodně, ale nic co by splňovalo moji představu. Všude mnoho jmen, obrázek však skoro žádný. Plna naděje najíždím na
další, myš cvakne a přede mnou se rýsují zajímavé malby. A
nad nimi je nadpis Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě. Začínám číst první řádky, a když
dojdu do poloviny sloupce, přistihnu se, že vůbec netuším, o
čem se tam píše.
Byla jsem duchem úplně jinde. No vlastně v jednom hypermarketu v Ostravě, který jsem nedávno navštívila. Hned za
vchodem byla stěna plná obrázků. Byla to taková reprodukce
života v Africe. Bylo to rozmístěno po celém obchoďáku a
mě to zajímalo mnohem více než výkladní skříně. Bohužel
nebylo moc času na prohlížení, což mě dost mrzí.
Připadalo mi to, že si ten člověk co to fotil, řekl. Lidé chodí
více nakupovat než do galerií a proto to umístím sem. Mě to ale připadalo, jako kýč. Na těch fotkách byla zvířata, buš,
děti, prostě jejich život v nuzných podmínkách a na druhé
straně tenhle přepych všude kolem. Možná to mělo lidi trknout, jak žijeme a že se máme lépe, než bychom si zasloužili.
Těžko říct, jestli to mělo takový dopad. Vždyť mi žijeme v
jiném světě, v jiném čase i rychlosti. Copak si dokážeme a při
nákupu spíš, něco prohlížet? Najít si ten čas a zamyslet se
nad tím? Ani já ho neměla, a proto se zastavuji až teď, kdy
vám sděluji své pocity a dojmy.
Obrázky, které jsem hledala, jsem nakonec nenašla, ale nelituji toho. Místo toho jsem se zastavila a napsala pár vět, které nutí člověka přemýšlet. Opravdu nyní máme vše, smutné
je, že si toho nevážíme. Přesto věřím, že jednou člověk
přestane vším plýtvat, ale bohužel jen proto, že všeho bude
Pavlína Brašíková
nedostatek.

Vrásčité
kroky
Dnes
Ráno
Brzy zhaslo
Své kroky
Jsou unavené
Prošlapané
Vrásčité

Už dávno
Pohasla sláva
Krvavých díků
Blankytných
Potlesků

Každé kroky
Tam jednou
Dojdou
Na konečnou
Kde už nejsou
Rozcestí

Tichých iluzí
Všechno
Jednou skončí
Na miskách vah

Jen ty dvě
Misky
Trpělivě čekající
Na poslední

Rozbřesk
U přísných soudců
Pavlína Brašíková

Nemůžeš si koupit čas
Bosé nohy v závějích
Slunce nad hlavou
Smích
Nemůžeš si koupit lásku
Srdce z marcipánu
Touha pod peřinou
Ticho beze slov
Nemůžeš si koupit štěstí
Čtyřlístek v herbáři
Úsměv na tváři
Jedna cesta
Dva osudy
Nemůžeš…
Jediné co smíš
A musíš
Je žít
Jen
Někdy je to těžké
Kráčet po ulicích
S očima zavázanýma
Jedno slovo
A strhne se lavina
Která tě pohřbí
Neznám budoucnost
Znám jen své chyby
Kterých se dopouštím
V přítomnosti
Být lepší člověkem
Chce každý
A co chci já?
Koupit si čas
Lásku
A štěstí
A pak je budu rozdávat
A dál se učit
Ze svých chyb
Pavlína Brašíková
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King of Bounty
Zahradníci, určitě si pamatujete, že hraji
Ahoj tuto
počítačovou hru už asi tři roky, že sem

Zahrada 2000 o.s.
Dětřichov 32
79001 Jeseník
Telefon: +420 584 401 195
E-mail: info@zahrada2000.cz
nadeje@zahrada2000.cz

zahrada2000.cz
nadeje.zahrada2000.cz
fler.cz/zahrada-2000
„Když zjistíš co chceš, našel
jsi všechno, co v životě potřebuješ“

z ostrova Derby a že hraju s princeznou Amelií. Teď se
pokusím vysvětlit, co sem ve hře zvládl za půl roku. Ostrov Šantalový vítr skoro dobyt. Přes zimu sem jezdil na
ostrov Bolo. Ostrov Bolo plný Keltů. Pokoušel sem se
celou zimu na tomto ostrově vylodit, ale neúspěšně. Zabil jsem 42 Keltů a pořát to bylo málo, až jak skončila
skoro zima, koncem února, se mi podařilo na ostrově
Bolo zabít bílého a hnědého medvěda a podařilo se mi
vylodit u Keltů, což byl nadlidský výkon. Dál sem na
ostrově nepokračoval, protože nebudu jezdit ke Keltům,
když je konec zimy. Vyvraždili mi skoro celou jednotku
za to, že sem se vylodil. Zbyli mi jen dva nemrtví a Inkvizitor. Vrátil sem se na ostrov Šantalový vítr a snažil sem
se získat mapu jiného ostrova, ale bez úspěchu. Získal
sem piráta, co dokáže cvičit piráty a loupežníky. Kolem
ostrova Šantalový vítr jezdí pirátská loď. Tak sem nakoupil piráty a zombí a napadl tu loď. Zabil sem 45 pirátů a
furt to bylo málo. Celé léto tu loď budu napadat, snad se
mi je podaří porazit s tím cvičitelem Žraločím zubem a
bude hezké léto ještě k tomu.
Zatím ahoj Adam

Rozkrádám
Rozkrádám
dnešní den
pod víčky tulipánů
Rozkrádám
nahý sen
v korunách lipových stromů
Kradu polibky
mileneckým párům
Přesto jsem chudý
a stále sám
Každé ráno
snídat na chodníku
včerejší patku od rohlíku
A pár milodarů
které se zapomněly
smilovat
Rozkrádám
víru
v kostelních lavicích
Rozkrádám
lhostejnost
v prázdných ulicích
Kradu naději
duze po dešti

V létě

Přesto jsem
chudý
a stále sám

V létě je čas volna
Každý ho může mít

Pavlína Brašíková

A podle své představy
Na dovolenou jít
Své děti třeba i k moři vzít
A pořádně si s nimi užít

Spokojený Honzík

Když pak své vnoučky hlídají
A nejen rodičů, dětí a babiček
Je léto čas
Ale i turistů, houbařů a všech
Kolem nás
Standa Doubek

Milanovy kousky

I babičky se v létě dočkají

