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Colours of Ostrava a náš stánek

Uvnitř tohoto vydání:

Colours of Ostrava a náš 1
stánek
Noví zaměstnanci Zahrady 2000
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Moje zkušenost s minigolfem
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Colors of Ostrava je známý hudební festival,
kam přicházejí hudebníci pozvaní z celého světa. Letos byl ve dnech 18.-21.7. uspořádán již
12. ročník. Festival probíhal v unikátním areálu
Dolní oblasti Vítkovic. Tady bylo možné kromě
hudby absolvovat prohlídku vítkovické Vysoké
pece, účastnit se různých workshopů, přednášek,
zajít na divadlo nebo dobrý film. V areálu bylo

Divoký západ ve Skoro- 3
šicích
Návrat
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Nejdůležitější body:
• Zvládání stresu je
v tomto ohledu pro
duševně
nemocné
základním
krokem
k návratu do normálního života.
• Zkusili jsme si vyválet plát, podle šablony udělat vzor hodin
a podle své fantazie
a vkusu je ozdobit.
• Nabídli nám možnost
placeného
zaměstnání

několik scén, které umožňovaly bohatý výběr
z několika souběžně běžících programů.
Co je ale pro nás nejdůležitější, je to, že letos
poprvé jsme na tomto festivalu prezentovali
naše výrobky a služby. Zahrada a nabídka jejích
služeb se tak dostaly do povědomí širších vrstev
obyvatelstva nejen v ostravském regionu, ale
dalo by se říct v celé republice i ve světě.
Stánek byl umístěn na vedlejší scéně, což nás
částečně chránilo před sluníčkem i před
„přímými útoky“ návštěvníků. Přesto se u našeho stánku zastavovala spousta lidí, kteří mířili na

programy v našem místě. Našimi výrobky byli
nadšeni, zajímalo je, kdo je dělá a velmi se jim
líbilo naše centrum. Letos festival navštívilo více
než 33 000 hudebních fanoušků, takže prostor
k propagaci byl opravdu velký. Z některých setkání bude možná do budoucna i spolupráce,
uvidíme. Neoblíbenějším a nejkupovanějším
produktem byly ručně šité hračky, koberce i keramika. Návštěvníci
měli
různorodý
vkus, takže se ukázalo, že snad každý
výrobek si opravdu
může najít svého
zákazníka.
Zahrada byla poprvé
na tak velké akci.
Před dvěma lety
jsme se zúčastnili
výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích, kde ale
nebylo tolik návštěvníků ani takový výběr programů. Tržby v Ostravě byly vysoké, i
když lidé přicházeli tentokrát hlavně za kulturou.
Pro mě osobně to bylo fyzicky velmi náročné,
protože každý den jsme měli otevřeno ve stánku
do rána do 0.30 hod., pak jsme stánek sbalili, šli
na tramvaj a do postele jsem odpadla až okolo
2.30 hod.
Celá tato akce měla pro mě velký význam, bylo
mi ctí prodávat tak krásné výrobky našich klientů
a já vám tímto všem děkuji.
Irena Benešová – pracovnice Zahrady 2000 o.s.
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Příslib
Až zhasnou světla
na nebeské báni
pak zkusím ve tvých očích
přečíst odhodlání
Dnešní večer
možná shoří naše svíčky
v tichém duetu
bouřlivého vína
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Noví zaměstnanci Zahrady 2000
Účastníci kurzu Ruční zpracování textilu úspěšně zvládli zkoušky a od 1.7.2013 se stali
zaměstnanci šicí dílny občanského sdružení Zahrada 2000.
„Zkoušky byly nakonec úplně v pohodě, ale i
tak jsem ráda, že už je máme za sebou.“ Od-

A pak v odlivu krásy
budeme číst z naší tmy
slepá písmenka vyrytá do
něhy

dechla si jedna z účastnic. Na pět úspěšných
absolventů rekvalifikace po jejich vykonání
čekalo pracovní místo v šicí dílně Zahrady
2000, v Jeseníku na Tovární ulici.
„Je to tady fajn, nic nám nechybí a hlavně
máme práci.“ Zhodnotila spokojeně paní
Boušková, čerstvá zaměstnankyně Zahrady
2000. Zpod jejích dlaní a rukou ostatních
pracovnic už do obchůdku Zahrady 2000 a
prodejních stánků zamířila řada plyšových
koček, žabáků, jezevčíků i houpacích koní.
Dle slov prodavačů se na pultech ani moc
neohřáli a mířili s úspěchem k novým majitelům.

Touha v dlaních
jež chtějí stále více
milovat se do svítání
a pak znovu čekat na
hvězdy
Čekat na příslib
který nezapomíná

Románová knížka

Zřídit tato nová pracovní místa mohla Zahrada 2000 o.s. díky podpoře Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR v rámci projektu Centrum pro
pod por u zamě stnává ní ZP osob,
CZ.1.04/3.3.05/75.00105.

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

Protože na tebe
nečeká žádný
hrdina
Protože ti svět
nespadne
do klína
Protože ti pod okny
růže
nevoní
Pavlína Brašíková

2.8.2013 jsme se, partička lidí ze Zahrady,
vydali do parku v Jeseníku na minigolf. Já
sama jsem to nikdy nehrála, a proto jsem to
chtěla zkusit. Také to podle toho vypadalo. Je
to prostě hra pro obě ruce. Já jednoručka
jsem to nezvládala. Ale co – byla legrace. Tož

jsem skončila jako vítěz s nejvyšším počtem
bodů, ale od konce. Pánové jsou prostě lepší.
Skutečným vítězem byl Jirka Navrátil.
Libuše Jezerská

Šlo nám to :-)

Kdy po ránu
nevíš
jak bys měl
žit

Moje zkušenost s minigolfem
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Divoký západ ve Skorošicích
Bronzové svítání
V hroznovém vínu
chvilka napětí
odlétá, přilétá
v růžovém
objetí
V hroznovém vínu
čekáš na křídla
čekáš na znamení
světelných let
V hroznovém vínu
opíjíš zklamání
ebenová vůně
vrásky nezahání
V hroznovém vínu
toužíš milovat
ten přelud
který tančí
ve tvých očích
Jenže sen
nelze vzít do dlaní
můžeš jen prodloužit
chvilky
bronzového svítání
než ti ta labuť
nadobro odletí

S Milanem rádi navštěvujeme všechny možné trhy a kulturní
události. Milan se první víkend v srpnu dozvěděl, že se něco
bude dít ve Skorošicích, tak jsme se rozjeli podívat se, o co jde.
Říkali jsme o tom i více lidem, ale nakonec jsme přeci jen jeli
jen my dva. Nevěděli jsme, kde to přesně je, ale na cestě tam
jsme potkali Milanova starého kolegu, který nás nasměroval na
Horní Skorošice. Po dalším pozeptání jsme dorazili na skorošické hřiště, kde se na velké ploše rozkládala spousta stánků a
atrakcí, vše ve stylu divokého západu, kterému byl tematicky
čtvrtý ročník skorošických slavností věnovaný. Setkali jsme se
s několika indiánskými teepee, projížďkami na koních, imitacemi kaktusů anebo klasickým westernovým saloonem. Ze speciálního pódia nám hrálo asi pět lidí celý den country hudbu.
Stánkaři a lidé nám vyprávěli, že zahájení slavností bylo velmi
zajímavé, na hřiště přijeli na koních Vinnetou s hromadou
indiánů a prováděli tam všelijaké věci. My jsme to bohužel
neviděli. Ale užili jsme si většího poklidu, v době, kdy jsme
tam dorazili, už tam nebylo tolik lidí. Stánkaři říkali, že tam
v ranních hodinách bylo narváno. Překvapilo nás, že jsme se
potkali s mnoha lidmi z Polska, kteří byli mezi pořadateli i
návštěvníky, a také to, že do našich končin zavítalo hodně lidí
ze vzdálených měst, moc bychom je tady nečekali. Na slavnostech se mi také líbil malý model letadla, který neustále dělal na
hřišti různé nálety. Shodou okolností jsme se tam potkali také
s Illonou Prokopovou a její dcerou Bárou Šubovou ze Zahrady.
Co víc k tomu říct, počasí nám přálo a prostě tam, kde je co
pít a jíst a na co se koukat je vždycky dobře.
Jirka Navrátil

Kráčíš po špičkách
Tečou vzhůru
Ruce bílých víl
Tak dotkni se okamžiku
Který ti nepatří
V dětském smíchu
Kráčíš po špičkách
Křehká jsou přání
Nádech ti vítr vzal
Přesto zas a znova
Dotýkáš se nekonečna
Co kdyby náhodou
Vítr se vrátil
A s ním
I tvá přání

Pavlína Brašíková

Potměšilý
Jsem pošetilý blázen
který věří v lásku
cizinců
Jsem pošetilý žebrák
který smlouvá
s city poutníků
Na prahu dnešních
oddenků
mlčky stoupat
do oblak
a pak a pak
S
P
A
D
N
E
M
E
dolů
v tichém mlčení
vzdálených krajů
Jsem pošetilý
chudák
který přestal věřit
snům
na dně džbánů
jež se lesknou
jež se lesknou
ve tvých očích
Pavlína Brašíková

Zahrada 2000 o.s.

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“

Na stole pohár s prázdným
dnem
třpytí se po létu orosen slzou.
Snad se už v hroznech budí
víno
pro příští léto
k dolití nového času.
Na stole pohár s prázdným
večerem
a mořští koníčci kopýtky
kloužou
po křišťálu
a padají zpět do duhových
medúz
prostřených pro zimní sen.
Na stole pohár s prázdnou
nocí.
Ten letní čas byl s vínem vypit
a na dně zbyl jen nános mušlí,
chaluh
a oboustranných dluhů.
Budoucnost byla přítomností
přefiltrována v minulost.
Na stole pohár s žíznivým
hrdlem
čeká na příští krev.
Vlaďka Mrňková

Návrat
Ani se mi nechtělo zpět z Francie – část pohraničí neboli Alsasko je doopravdy nádherné. Vinné stezky, úžasné vesnice,
Kaysersberg – rodné město Alberta Schweitzera, lékaře, teologa, politika té doby. (možná si vzpomenete, že založil v Africe
nemocnici v Lambaréné). V tomto městečku chodí mezi námi
oblečené postavy z dob dávných, také se zde nad vsí tyčí hrad
Kaysersberg, a proto ty chodící postavičky. Turisté se s nimi
fotí, je hodně veselo. Jsou tu samé krámky s cukrovinkami,
keramikou, pohledy a různé velikosti čápů. Proč čápů? Alsasko je domovem čápů, najdete je všude ke koupi od malých až
po půl metrové. Také jsem čtyři přivezla vnoučatům a Evce
Fňukalové. Byli z nich k nevytržení. Danielka prý s ním chodí
spát.
A Colmar, město dalo by se říci velké jako Olomouc. Samé
hrázděné domky, nádherně zbarvené, všude květiny a také
řeka, která protéká Colmarem, kterému se také říká Alsaské
Benátky. Zde jsem měla asi dvě hodiny času, tak jsem si užívala, také jsem poseděla na šálku espressa, přála bych vám jíst
úžasné croissanty, rozplývají se na jazyku. A jak jsou Francouzi milí a klidní, (žádní plašani), jako Jean Paul Belmondo. Měla
jsem o nich takové mínění. Velké překvapení. Všute spousta
kaváren, spousta lidí a vše v klidu. (jen u nás takový spěch a
někdy naštvanost). Je tam také určitá nezaměstnanost, ale učí
se s tím žít.
No a konečně Strasburg
Velkolepé město. Bylo mi řečeno, že má až půl milionu obyvatel. Je to vlastně ostrov. Kolem řeka Ill a zase kolem města.
Nádherné stavby Evropského parlamentu (pozor, něco málo
jsem věděla, ale že zde sídlí i Evropská rada a Evropská komise, to jsem si myslela, že obě jsou v Bruselu). Člověk se stále
učí. Také jsou to nádherné prosklené stavby. Zde jsme byli
očekáváni MUDr. Olinkou Sehnalovou europoslankyní za
ČSSD, s ní slavnostní oběd ve staré budově Celnice (zajímavá
budova v centru) a potom hup na část zasedání do Evropského parlamentu. Byli jsme přijati hezky, zrovna probíhalo jednání kriminalita mládeže v Evropě. Měli jsme každý své sluchátko a přepli jsme si na svoji řeč. Také jsme od Olinky dostali tašku s nápisem frakce Socialistsandemocrats.eu. V ní
prospekty parlamentu a nádhernou tužku. Měli jsme radost.
A nádherná pěší zóna kolem katedrály uprostřed města, přála
bych vám to vidět, je prý jedna z nejkrásnějších na světě. Což
souhlasím. Také uvnitř je impozantní, stále zde procházejí
turisté z celého světa, slyšíte spoustu nářečí. A zase ten klid,
úsměv lidí, pohoda. Z toho jsem byla dosti (vyvalená).u nás to
moc nevidíte. Tři dny utekly jak voda a vraceli jsme se domů.
Máme zase několik nových přátel ze Zlínska a Olomouce i
Prostějova. Řekli jsme si, že se uvidíme v lednu 2014 na krajské konferenci v Lošticích.
Alča

Dva kroky

Utkaná z hříchu
utkaná z pavučin
láska mladých párů
jež nemají páru
co je splín
Maturitou začíná
první krok
a tím druhým
vše končí
V nádechu vysoký alt
výdechem
basy zabručí
První doba
druhá doba
kam ztratila se
třetí
Možná
si odskočila
na vyhřátou mez
možná šla
k babičce
perník loupat
a nebo
jen tak
dopravou hromadnou
hledat zatáčky
které se neprohnou
hledat výdech
který nebolí
v pomněnkách
v modrém soukolí
A je tu druhý krok
poslední
před tichým stářím
Vlasy šedivé
však oči
jiskry stále hází
Vzpomínky se
toulají
tam někde
v mlází
tam
kde i ptáci
stále zpívají
Pavlína Brašíková

