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OBČASNÍK, VYDÁVANÝ REDAKČNÍ RADOU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZAHRADA 2000, MÁ PŘIBLÍŽIT
ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI SLUŽBY SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍHO CENTRA SÍDLÍCÍHO V DĚTŘICHOVĚ 32,
BÝVALÁ MŠ.

Deset let občanského sdružení Zahrada 2000
Tuto událost si připomněli
členové, hosté tohoto sdružení dne 1.10.2008 na naší
„základně“ v Dětřichově.
Setkání bylo zpestřeno
množstvím hudebních a
tanečních vystoupení jesenických žákovských a mládežnických sborů a skupin.
Také se zde
blýskly svým
umem dvě
studentky
hotelové školy, a to přípravou různých
druhů míchaných nápojů.

menitých pochoutek- chlebíčků, jednohubek, různých
cukrovinek a také nezapomenutelné těstovinové tajemství manželů Kratinových.
Všichni jsme si zavzpomínali na společně prožité události a v čele s „dobrou duší“

naší organizace – Lenkou
Turkovou jsme si popřáli do
příštích společně strávených
let.
Závěr patřil taneční zábavě
za účinkování pana Knedly,
který hrál na klávesy a zpíval k tanci i poslechu.
Nakonec nezbývá než poděkovat všem aktérům této
akce, zvláště pak naší paní
provozní Jitce Kratinové,
jejíž organizační schopnosti
se tady ukázaly ve velmi
dobrém světle.
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Recepty od Libušky
RAFAELO

KNOFLÍČKY

1 ztužený pokrmový tuk, 15 dkg práškového cukru, 1 vanilkový cukr, 25
dkg sušeného mléka, asi 1dcl vody
(vlažné), loupané mandle.

TĚSTO: 35 dkg hl. mouky, 3 dkg cukru, 14 dkg tuku, 3 žloutky

Tuk rozehřát, vše dobře promíchat a
nechat trochu vychladnout (aby se
daly dělat kuličky), doprostřed se zabalí loupaná mandle a kulička se obalí
v kokosu.

většího knoflíku), ze sněhu, cukru a
ořechů se smíchá hmota, která se jako
malý kopeček dá na kolečka, doprostřed toho kousek želé.

NÁDIVKA: 20 dkg ořechů, 20 dkg cukru, ze 3 bílků sníh, želé na ozdobu

Těsto se uhněte, vyválí na plát 0.5 cm
a vykrajují se menší kolečka (velikost

Ještě jednou oslavy
1. 10. 2008 oslavila naše Zahrada 2000
své 10. narozeniny.

dentů Hotelové školy Vincenze Priessnitze.

veckým sborem a zazpívali několik
písní.

Oslava byla zahájena v 10.30 hod.
slavnostním přípitkem a přáním do
dalších let.

Každý z nás dostal ochutnat nápoj a
byly velmi dobré.

Myslím, že se všem oslava velmi líbila
a na závěr bych chtěla poděkovat
všem, kteří přinesli nějaké občerstvení
a podíleli se na přípravě a vydařeném
průběhu oslavy.

Oslavy se zúčastnilo asi 40-50
klientů a hostů.
Jitka zajistila
bohaté občerstvení a program,
který se nám moc
líbil.
Velmi pěkné bylo
vystoupení taneční skupiny paní
Ivy Procházkové,
také ukázka nápojů stu-

Co slyším, to zapomenu. Co
vidím, si pamatuji. Co si
vyzkouším, tomu rozumím.
Konfucius
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V odpoledních hodinách nám zahrál
pan Josef
Knedla.
Všichni jsme
si při jeho
hudební produkci zazpívali a někteří
i zatančili.

Největší poděkování patří Jitce , která
s přípravami a zajišťováním měla nejvíc práce a starostí.
Věra Knedlová

Na závěr
přijela paní
Beťáková
s malým pě-

Tři hlavní věci, kterých je
třeba, aby se dosáhlo čehokoliv,
co za to stojí, jsou: práce,
vytrvalost a zdravý rozum.

Je někdy moudré dělat
hlouposti.
Hector Berlioz

Thomas Edison
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KONFERENCE SOCIÁNÍ PSYCHIATRIE OSTRAVICE 20.-22. LISTOPADU 2008
Na konferenci jsme byli přihlášeni
v pěti, ale vyrazila a dorazila nás jen
čtveřice. Jiří nám ochořel a pro krátkost času už nebylo možné najít
„náhradníka“.
Cestování vlakem proběhlo
v pohodě. Dokonce jsme byli
„ochuzeni“ o oznámenou výluku
během první etapy. Do cíle
v Ostravici jsme dorazili prakticky načas.
Směr do místa konání konference byl
poznán hned. Horší to bylo s dopravou.
Aspoň to tak zkraje vypadalo. Nebyl
nalezen žádný autobusový spoj. Vyrazili jsme (ve dvou dvojicích) tudíž pěšky. Nešli jsme daleko a (hlavně) vysoko a dvojici Karla s Hankou dojelo
firemní auto hotelu Sepetná a naložilo
je. Pro Evu s Alenou se vrátilo vzápětí.

v neznámém prostředí v noci a bez
pořádných cestovatelských not bývá
takovým dobrodružstvím. Vytrvalost
se vyplatila a nakonec jsme své ubytování objevili. Bydleli jsme v chatě Ostrá.
To vše vedlo k tomu, že se nám nepodařilo být přítomni na zahájení konference. Z prvého dne mne upoutal Finský systém péče o duševní zdraví. Přiblížil nám jej přímý účastník poskytování této péče z řad odborníků.
Po večeři nastala další komplikace
s naší dopravou na místo ubytování.
Jedno vozidlo zůstalo mimo provoz a
tak jsme dopravovali postupně.
Ráno jsme někteří šli pěšky a tudíž
jsme vlastně absolvovali ranní rozcvičku byť nedobrovolnou.

Teď se ale začala projevovat nevýhoda
těch, co nechtějí riskovat pozdní příjezd. Nastalo dlouhé čekání na ostatní
účastníky z VIDA o. s.

Z dopoledního programu druhého dne
konference mne upoutal příspěvek dr.
Hejzlara. Zejména nutnost skutečné
týmové práce, nutnost hlídat si zbytečnou dominanci.

To čekání bylo sice dlouhé ale v klidu.
Po příjezdu ostatních v autech nastalo
nežádané dobrodružství. To spočívalo
v hledání místa, kde jsme měli nachystané ubytování. Ono cestovat

Odpoledne jsem byl zvědav na příspěvek o Uživatelských hnutích. Bohužel
šlo jen o výčet, co všechno některá
z nich poskytují.

Není moudrý ten, kdo ví
mnoho, ale ten, kdo ví, co je
třeba.
Aisópos Ezop
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Síla bez rozumu se vlastní
vahou hroutí.
Quintus Horatius Flaccus

Večer byl již „klasicky“ raut. Byl bohatý a pro toho kdo chtěl i hodně nezdravý a proto i chutnější. Večer začal padat sníh a to nám opět zkomplikovalo
cestování. Někteří „řidiči“ neměli natrénováno ježdění na sněhu. Velká
část z nás proto vyrazila pěšky a i po
tmě se dobře dopravila k bydlišti.
Nedostatek vozidel nás opět donutil
udělat něco pro své zdraví. Tato činnost spočívala v cestě z „bydliště“ do
místa konference.
Dopoledne jsem si poslechl příspěvek dr. Dragomirecké o
spojitosti tělesného a duševního zdraví. Sám věřím, že to jsou spojité nádoby. Pohybové aktivity provozuji i mimo režimový pavilon.
Ovšem až po infarktu a v důchodu.
Další komplikace s našimi řidiči zapříčinily náš odjezd z Ostravice do Jeseníka. Bylo to i v náš prospěch. Dostali
jsme se pohodlně a rychle domů.
Tato konference má u mne přívlastek
„Cestovatelské komplikace“.
Karel

Trojí cestou můžeme dojíti k moudrosti:
za prvé cestou přemýšlení, cestou to
nejušlechtilejší; za druhé cestou
napodobování, cestou to nejlehčí, a za
třetí cestou zkušenosti, cestou to nejtěžší.
Konfucius
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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
nadeje@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”

Příběh
Byl jsem v Bílé Vodě na zlepšení
zdravotního stavu.
Moc dobře tam vařili.
Měl jsem volné vycházky do vesnice,
kde jsem si kupoval něco dobrého.

proč tam jsem.
Odešel jsem však vyléčený.
Byl tam příjemný a ochotný personál.
Tak zatím čau Martin M.

Tak čas od času jsem si uvědomoval,

Zamyšlení
Jsem člověk, který nerad řeší konfliktní situace.
Je to také proto, že se v těchto situacích těžko orientuji, zatěžují mě a vůbec nemám je ráda.

Problematičtější je to v oficiálnější
svéře, kdy by měly být dodrženy aspoň
základní formy slušného chování a
úcty k zúčastněným.

Nastanou-li pak, je třeba se s nimi
nějak vyrovnat.

Ale i tak, dodrží-li se, není vždy předem určen kladný, tedy obapolně
uspokojivý výsledek.

Záleží potom na okolnostech, účastnících a vůbec průběhu.

Proto jak říkám, tyto situace nerada
řeším a nerada se jich účastním.

Nejsnáze to, podle mě, jde v rodinném
prostředí, kdy způsob a provedení řešení může nabýt méně formální podobu, tedy k pádnému slovu není daleko.

Takže do budoucna a s blížícím se novým rokem zvlášť, si přejme jen samé
dobré. A nekonfliktní, spokojený průběh roku 2009.
Ha

