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Prosincová tvrz 2007
Já jsem přijel z Klatov 7.
12. a hned druhý den nastoupil na ukázku svého
„důchodcovského“ řemesla.
Ovšem akce ve vodní tvrzi
se konala i v pátek.
Už se s mojí účastí pravděpodobně moc nepočítalo, a
tak se pro mne našlo trocha
místa vedle Adama a jeho
stavu.
Z tohoto
místa
mi hrozilo nebezpečí.
Přeci
jen
Adam
občas
pracoval a
dost se
musel
rozpřahovat. Z druhé strany
to bylo bezpečnější. Přeci
jen při prodeji a inkasování
peněz není třeba zabírat prostor mimo stá-

nek. Také se hodilo že jsem
své řemeslo předváděl výrobou maličkých
košíčků.
Tentokrát jsem
byl, na rozdíl od
září, pod střechou. Užil jsem
si ale dost průvanu u stále
otevřených
dveří. A na
rozdíl od zářijových
„řemesel“ byly slyšet celý
den koledy a vánoční
hudba vůbec. Ku podivu
to se
mnou
nějak moc
„necvičilo“
a občas
jsem se
přistihl,
že si pobrukuji.
Tentokrát
bylo k vidění víc výrobků
z rukou řemeslníků a i uká-

zek bylo víc. Ze Zahrady chyběl Václav
s keramikou. Po
něm by se muselo
uklízet dost usilovně a dlouho.
Přišla se na nás
podívat i Andrea
s dětmi. Přišel i
náš ředitel Standa.
Já se zase potkával
se známými ze
širokého okolí.
K vánoční a slavnostnější atmosféře přispěli
i účinkující ze ZUŠ
v Jeseníku. Já osobně jsem
neodolal a odměnil malou
klavíristku
jedním malým
košíčkem.
Když jsme končili tak mi už
moc materiálu
nezbylo.
Zapsal Karel

V tuto sobotu, ve
spolupráci
s městem, mohli
neziskové orga-

nizace Jesenicka prezentovat svoji činnost na náměstí.
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Nejdůležitější body:
• Vánoční tvrz
• Prezentace neziskových

Prezentace neziskových organizací
Polední sobota před Vánocemi je nejen čas vrcholících
příprav, ale pro některé
chvilka, kdy si uvědomí
svoje postoje a sounáležitosti s lidmi, pro které není
běžná věc to, co pro ostatní
samozřejmost.

Uvnitř tohoto vydání:

organizací

Smyslem bylo přiblížit možnosti a služby organizací,
jejíž hlavní náplní činnosti
je pomoc těm nejpotřebnějším.
Byla to chvilka, kdy i příchozí měli možnost si uvědomit tuto skutečnost.
Nechyběla ani Zahrada
2000.

• Vánoční besídkaspokojenost a blaženost
• VIDA v Klatovech
• Nový rok na chatě
• Alča a zima
• Moje předsevzetí, plány…

Vánoční besídka
Jako každý rok v prosinci jsme
si uspořádali „Vánoční besídku“
na rozloučení s úspěšným uplynulým rokem.

Stromeček byl krásný,
vznešený.
My jsme byli veselí, a
tak odpoledne uplynulo v legraci a radosti.

Každý přinesl jakýkoliv dárek,
který jsme dali do koše a jako
při tombole nadělovali.

A zase hurá až do příštích vánoc.
Libuška

Konference Klatovy(Jáchymov)
Ráno, hrozně brzy ráno jsme se sešli
na nádraží v Jeseníku v plném počtu.
Sice Eva to stihla jen o fous ale odjeli
jsme všichni.
Vlak už tak přesně nejel a spoj
z Prahy do Plzně nám ujel, než jsme se
stačili na nádraží rozkoukat.
Naštěstí jsme měli ještě rezervu
v podobě dalšího spoje, a tak to na
infarkt nebylo. Hanka nám při čekání
na náš příjezd našla ještě další možný
spoj přeš Plzeň na Klatovy. A tak na
nás Jitka a Mirka nečekaly dlouho.
Ostatní totiž přijeli autobusem a autobusové nádraží je kousek od vlakového.
Velká skupina pak
„táhla“ městem
Klatovy. Postupně
nás ubývalo jak nás
naše průvodkyně
ubytovávaly. Já
jsem byl s bydlením
spokojen. Bydlel
jsem se zástupcem
plzeňského VIDA
centra.
Přivítání v místě konference
bylo mikulášské. Dárkový
balíček byl pro každého. Ještě než vše vypuklo, stačil jsem najít
květinářství a mohl koupit naší ředitelce kytičku. Programu prvního dne
se nemohla účastnit Libuška, kterou
tak dlouhá cesta nadměrně znavila.
První příspěvek měl Radek z Kolumba
a neobešlo se to bez technických problémů. Někdy se prostě počítač chová
jako člověk a zatrucuje si. Radek pak
pojednal o důležitých etapách nemoci
a o tom, jak různé lidi potřebujeme
jako průvodce nemocí a doléčováním.

Navázal na něj psychiatr a mluvil o
klíčích. Nebylo to pouze odborné. Já
jsem si tam našel dost poetična. On
také přednášející nebyl žádný zajíc.
Předpokládám, že si z pracoviště neodnášel jen informace o pacientech.
Tím skončil program prvního dne
„Jáchymova“ v Klatovech.
Šestého prosince po pěkné snídani
procházka pod duhou a v drobném
mžení do centra konání konference.
Zaujalo mne představení činnosti projektu „Student“ o.s. Baobab. Nenapadlo mne že by vůbec bylo možné
studovat i během duševního onemocnění a dokonce studovat dobře. Na
tenhle projekt
vynaložené
peníze a vložená práce není
mrháním obojím.
On i projekt,
nebo program,
„ITAREPS“ mi
utkvěl v paměti. Vypadalo to
tak prostě a je spodivem, že to
tak dlouho nikoho nenapadlo.
Snad to jenom čekalo na postup počítačové techniky a
pak na odvážného člověka. Jen mi
připadá že rozšíření této možnosti prevence budou bránit, nebo aspoň nebudou doporučovat lékaři. Ono je to možno brát jako porušení kompetence a
autority terapeuta. Na druhé straně
by to mohlo přinést více času na práci
mimo akutní stavy a snad i větší pokrok k zdraví. Nebylo by potřeba tolikrát začínat znova od nuly nebo mála.
Před obědem jsem šel na „Balinta“.

Začalo to pěknými rozpaky přednášejícího. Většina přítomných neměla tušení o co jde. Tím pádem jsme přišli o
polovinu času.
Nakonec jsme se dostali k problému
chráněných dílen. Těžké rozhodování
jak se zachovat ke klientce v době přechodu na jiné léky. Při této změně se
měnilo její chování a to dělalo potíže
na pracovišti. Dokonce jsem se i já
ozval a moje otázka byla oceněna jako
inspirativní. To mi udělalo radost.
Konec byl tedy užitečný.
Odpolední program neposkytl nic, co
by mne zaujalo, a tak jsem se účastnil
malé schůzky koordinátorů a odborných poradců.
Zvládli jsme to
v šatně ještě před
začátkem rautu.
Ten byl spojený
s hudbou a tancem.
Na něm jsem se
důstojně popasoval
s kuřecími křidélky.
Poslední den byla
na programu přednáška o strukturovaném pohovoru.
Vlastně jsem slyšel
co a jak probíhalo během mé psychoterapie.
Odpoledne nás čekala hlavně cesta
zpátky zpět do Jeseníka. Na hlavním
nádraží jsem začal postrádat Libušku
a Hanka ji našla. Do nacpaného vlaku
jsme se dostali na poslední chvíli. Nemuseli jsme tudíž jet posledním spojem.
Tak jsme se vrátili všichni a včas.
Sepsal: Karel

Silvestr 2007
Silvestr je velice významný den, končí
starý rok a začíná nový.
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A tak já, Adam a Jiří jsme se rozhodli
tento významný den strávit na chatě
Slonkova.

Zatápěli jsme, vařili guláš z divočáka,
dojídali cukroví z vánoc, poslouchali
rádio a hráli karty.

ZAHRADNÍ NOVINY

Silvestr 2007 na chatě v lese
Nový rok jsme přivítali šampaňským a
obdivovali ohňostroje z Vápenné a
Lipové.
Na Nový rok jsme dojedli zásoby,
uklidili chatu a jelo se domů.
Jindřiška

Na závěr roku 2007 jsme si Zahradníci domluvili akci.
S pomocí Jindřišky nám zapůjčili
lesáckou chatu na konci Žulové
v lese. Přihlášených několik žhavých
zájemců selhalo.
Jen já, Adam a Jindřiška jsme pak

zahájili pobyt posledního dne na konci
světa.
Pan Výmola nám střelil divočáka a
tak jsme odzkoušeli naše kuchařské
umění zocelené v Zahradě 2000(máme
na sociálním klubu i vaření-poznámka
redakce).
Byl guláš, skvělý i druhý den.
Při svíčkách a baterce probíhal celý
večer.
Topilo se v klasických kamnech, no
super!
Popíjeli jsme to, co si kdo donesl a vy-

robili jsme tři talíře chlebíčků pro pestrost stolu.
Pěkná procházka před setměním nám
dodala síly k činnosti.
Poslechem rádia nám ubíhal čas moc
příjemně.
Na půlnoc jsme si připili šumivým
vínem.
V 00:00 vzdálené, třaskavé zvuky rušily pokojný klid přicházejícího Nového
roku.
Kolem poledne jsme otočili kočár a jeli
jsme navštívit domov.
Jirka

To, co napsala.
Vloni jsme se při prodeji našich výrobků prostřídali.
Jarmark byl na novém místě
v zahradě restaurace Gemer.

Košíky, koberce, vonné podložky pod
hrníček, meduňkové panenky, hrníčky
a keramické závěsy se hezky prodávaly.

Než si lidé zvykli, kde nás mají najít,
trochu trvalo.

Nechyběl zde voňavý punč a vánoční
koledy.

Trhy byly od pátku do neděle, ale až
v sobotu byl o naše výrobky zájem.

Atmosféra byla fajn a myslím si, že
Jirka, Libuška, Alča a Evka půjdou

Ať je na tomto
nepochopitelném světě
sebesmutněji, je přesto
krásný…
J. Bonér

Nikdo nemůže být dokonale
šťasten, nejsou-li šťastni
všichni.
Herbert Spenser

příští rok zase.
Mám ráda leden. Klid, slunečné
zimní dny, zavátá pole, mráz na
oknech a kalužích. Ráda si sednu
do svého koutku, vezmu si vyšívání, pohlednice a knihu citátů, o
některé se chci s Vámi podělit…
Alča

Komukoli přispěti můžeš, přispívej
rád, možno-li i celému světu. Bylo již
dávno řečeno, že sloužiti a prospívati
je vlastností povah vznešených.
J. A. Komenský

Téma: Co očekávám od nového roku, moje předsevzetí, plány...
Moje předsevzetí, plány…

Jak se budu snažit…

Chtěl bych vytvořit komunitu lidí,
která se sebou bude vycházet. Spíš
mladých, aby to byla taková
„deraspora“ a mít mezi nimi
svou lásku a získat znovu
prostor a peníze.

Nemyslet jen na sebe, ale dělat radost
i mým blízkým, zajímat se o maminku,
co jí na mně vadí…Rozvoj o kompaktní
život mé osoby.
Martin

Jak se budu snažit…
Kdybych se měl podřezat, tak se podřežu.
Adam

Moje předsevzetí, plány…
Zhubnout, usilovat zdravě jíst.

Moje předsevzetí , plány…
Co nejdřív se uzdravit, abych mohla
nastoupit do práce.
Jak se bude snažit…Udělám pro to
maximum.
Jindřiška

Moje předsevzetí, plány…
Protože po všech peripetiích mi toho
už moc nezbylo, tak se snažím kličkovat v životě jak to jde.
Přál bych si, aby to se zdravím bylo
aspoň stejné jako doposud a nepřepadaly mě složité a náročné situace, které bych nemohl řešit sám.
Budu se snažit dělat pro Zahradu co
mi půjde.
Zvládat i svoji zahrádku pro radost a
ne jen pro práci.
Jak se budu snažit…
Zuby, nehty.
Jirka
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ZAHRADA 2000 o.s.
Svépomocná skupina HOPE

Občanské sdružení Zahrada 2000 vzniklo v roce 1998 pro potřeby zdravotně
hendikepovaných, především duševně
nemocných lidí z Jesenického regionu a
spádového území Bruntál. Jeho posláním je umožnit duševně nemocným
lidem „návrat zpět do života“, uplatnit
se v lidské společnosti a pomáhat jim v
jejich nelehké životní situaci zdolávat
překážky běžného života, které jsou
způsobeny jejich nemocí.

Adresa: Dětřichov 32, 79001 JESENÍK
Telefon: +420 584 401 195
E-mail: info@zahrada2000.cz

zahrada2000.cz
nadeje.zahrada2000.cz

Svépomocná skupina HOPE je první klientská aktivita v ZAHRADĚ 2000. Do
práce jsou zapojeni téměř všichni pravidelní návštěvníci sociálně rehabilitačního centra.

“Když zjistíš co chceš, našel jsi
všechno co v životě potřebuješ”

Plány do roku 2008
Moje plány jsou spíše přáními. Nebo spíše očekáváními.
Týkají se problémů
s bydlením. Nebo spíše s nebydlením?
Měl bych se už v mém věku dostat na
úroveň legálního bydlení
v samostatném bytě. Vlastně od skončení vojny bydlím na hranici legality i
za jejími hranicemi.
Jak se budu snažit? Nevím. Budu co
nejčastěji pokoušet osud tím, že budu
studovat nabídky v inzerátech a vývěskách. Rád bych zůstal v Jeseníku
nebo jeho blízkém okolí. To ale u mne
znamená překonat ostych (nebo
strach?) a začít nejen studovat ale i
reagovat.
Karel.

Rok 2008 mi přinesl velikou změnunovou práci. Místo malých dětí se teď
starám o trochu větší. Velice jsem si

přála dostat tuto práci a to se mi splnilo. Přála bych si, abych byla stále
tak nadšena a zapálena pro vše, co mě
tady čeká, abych s klidem prožila i
nějaký neúspěch, který časem třeba
může přijít. Každý den je pro mě nový
a jiný a naplňuje mě pocitem radosti,
že mohu být pro někoho užitečná.
Jak se budu snažit…
Ráda bych „Zahradu“ zvelebila po
všech stránkách, aby se tady každý
příchozí cítil dobře. Budu se snažit,
aby se za námi všichni rádi vraceli .
Jitka

Moje předsevzetí, plány…

•

Chci si více důvěřovat

•

Nebát se o své děti

•

Více se radovat z maličkostí

•

Nepřenášet smutek na ostatní

Jak se budu snažit…

•

Stále se usmívat a nebát se o své
blízké.
Jana

