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V novém roce 2010 jsme v počtu 12 lidí zahájili
bivacovou sezónu , na kterou jsme se moc těšili.
Program byl podobný jako dřív. Sešli jsme se v 10
hodin , po obědě a po poledním klidu jsme vyšli
na procházku, ale byl velký mráz. V 18 hodin
nastal čas na hodnoceni dne. Hvězdou dne byl
suverénně Kája Klézl – skvělý kuchař. Na oběd
připravil pečené kuře s rýží. Jako nejlepší servírka
byla Boženka Urbánková, která nejen napekla
brzo ráno buchty, ale i všechny obsluhovala a
vařila všem kávu. S velkou mísou skvělých koláčků
a perníčků se přihnala Hela Vlašicová, která celý
den bez odpočinku sešívala slepice. Jen malou
chvilku si zdřímla a už zase šila.
Adam se zhluboka zamyslel a vypadla z něj tato
večerní úvaha. „V rámci zájmu jsem se snažil se
všemi domluvit, protože na tom závisí můj život,
ale ostatním to třeba nedocházelo. Docházím do
Centra duševního zdraví a snad to má svůj smysl.“
Ostatní se přidali k jeho názoru a dohodli se že to
má smysl!

Nejdůležitější body:
• Pohled člověka opodál
• V novém roce 2010
• Po úsvitu jsme se
scházeli
• Hra jeví velmi
zajímavá
• Já jsem, jako každé
ráno, vstala
• Cesta na Rejvíz byla
nesjízdná
• Závislost mezilidských
vztahů je obrovská

BIVAC je super akce, pro všechny příjemná
změna. Karel Dušek „vyvolal“ večeři. Vzal nůž a
cibuli a začal krájet. Druhý Karel K. to nevydržel a
šel taky pracovat. Společně vytvořili výborný
bramborový guláš. Chutnalo nám všem, protože
tam nebyla vložena žádná ženská ani dívčí práce.
Guláš měl úspěch, tak zbylo málo. S houbami od
Jitky Kratinové ho všichni šťastně přežili. Karel
byl večer unavený a protestoval. „Na oběd jsem
vařil sám. Všichni měli hlad, ale nikdo mi
nepomohl. Na večeři mě taky uhnali, ale pomohl
mi jen Karel D. Příště už nevařím!“
Po jídle jsme se ještě za šera sešli všichni u
velikého stolu a rozjela se zábava, ale na aktivity se
pořád nedocházelo. Tak Milan, Jirka a Karel K.
hráli „Prší“. Boženka a Nikolka umývaly nádobí a
uklízely. Ostatní se bavili v obývací místnosti.

Zábava byla pestrá, a tak Karla K. napadlo, ať
nás Hela naučí hrát „Sedmu“. Začátek byl moc
těžký. Pro Jirku je to stále čertovská hra, možná
proto, že je mu už několik dní špatně od žaludku
a zvedla se mu i teplota – jako v „pekle“. Měl
pokaženou náladu a nejraději by znovu padl do
peřin a už nevylezl. Nejvíce ho trápilo, že na
stole je spousta jídla a pití, ale on se může jen
dívat. Adam popíjel jednu ze svých šesti
plechovek a nadával. Pak se tomu chechtal he,
he, he, jak když táhne z posledního.
Konečně Jitka zavelela a začaly se hrát
„Aktivity“. Vytvořili jsme dvě družstva. Adam se
sám zvolil za velitele a začal s představováním
prvního úkolu. Asi po šestém pokusu zjistil, že
ho nikdo nechápe, a tak nechal vedení Aleně.
Nejlépe z jeho družtva předváděl Milan.
Exceloval při předvádění kulečníkové koule. Tak
se vžil do role, že tágem shodil sklenici na stole a
polil Alu kofolou. V dalším kole „lezl po zdi“ a
usedavě plakal. My jsme odhalili, že předvádí
Zeď nářků. Moc jsme se nasmáli a dobře
pobavili. Všechny nás hra vtáhla do
nejrůznějších rolí a vydrželi jsme hrát hodně
dlouho. V poklidu jsme se rozešli do svých
postelí. Karel K. a Hela šli domů a Libuška taky.
Po úsvitu jsme se scházeli v obýváku a sdělovali
si své zážitky ze včerejška, z noci a rána. Libušce
se udělaly večer po guláši za ušima boule. Domů
se vracela po sněhových boulích a doma si
udělala boule na čele pádem se schodů. Teď je
samý hrb.
Ranní ptáčata už v už v 7 ráno hlasitě švitořila že
se nedalo ani dospat. Postupně se scházeli
v kuchyňce, kde všechny čekala Boženka a zase
jim připravila kávu, čaj a snídani, jak si kdo přál.
Dopoledne taky velice rychle uteklo a všichni
čekali, že se ze zásob ještě stvoří nějaký oběd. A
podařilo se to!
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Jak jsme jeli relaxovat
S životem je to jako se
hrou. Nezáleží na tom,
jak je dlouhá, nýbrž na
tom, jak se hraje.
Lucius Annaeus Seneca

Aktivní Aktivity

Je zhola zbytečné se
ptát, má-li život smysl či
ne. Má takový smysl,
jaký mu dáme.
Lucius Annaeus Seneca

V pátek 19.2.2010 jsme
v rámci sociálního klubu
společně vyjeli na výlet do
Karlovy Studánky. Zájem ze
strany Zahradníků byl veliký,
tak jak to bývá u větších akcí.
Sraz jsme měli v 7.40 na
autobusovém nádraží. Pomalu
jsme se scházeli, ale stále jsme
nebyli všichni. Zbývala jediná
možnost, svolat opozdilce
mobilem. Lucka doběhla
k autobusu tak tak.
Evička mi sdělila, že jede
taky. Jenže byla ještě
doma v posteli, takže
autobus nestihla. Odjeli
jsme v počtu sedm
klientů a já. Cesta byla
dlouhá a venku se
převalovala mlha, ale
v Karlové Studánce se na
nás usmívalo sluníčko
zeširoka, a tak malá procházka
poklidným ránem v nádherné
zimní krajině přišla všem
vhod. Termální voda u vřídla
nám příliš nechutnala, proto
jsme raději před koupáním
zašli na kávičku a zákusek.
Ňam Ňam. Všechny naše
krásné zážitky jsme
zdokumentovali našim novým
fotoaparátem. O půl jedenácté
začal hlavní program našeho

výletu-relaxace v moderním
termálním bazénu s dvěma
saunami a tepláriem. Katka šla
na opačnou stranu budovy,
odpočívat do solné jeskyně.
Teplá voda se spoustou
bublinek a vířivek všechny
přímo očarovala. Vyzkoušeli
jsme i sauny, ke kterým patří
studená sprcha. V ochlazovně
na nás čekaly masážní trysky a
veliké dřevěné vědro se
studenou vodou. Úplně super!
Vyzkoušely to jen tvrdší
povahy. Celý relaxační
komplex si každý z nás
vyzkoušel podle chuti. Hodina
vyhrazená na pobyt velice
rychle uplynula. Museli jsme
se r y c h le o s pr c h ov a t ,
obléknout a do 12 hodin
opustit prostory bazénu.
Všichni to bez problémů
stihli. Do odjezdu autobusu
zpět do Jeseníku ještě zbývalo
půl hodiny. Po krátkém
odpočinku v teplé
kavárně jsme vyrazili na
za stávku a u tobu su .
Venku už byla i tady
mlha, přesto jsme
Karlovu Studánku neradi
opouštěli.

Snad každý si již
položil otázku, jaký je
smysl života? Jasná
odpověď neexistuje,
protože
smysl
života se u každého
z nás liší. Jsou i tací,
kteří při pohledu na
dnešní
svět,
pochybují, že život
má
nějaký
hlubší
smysl.
Třeba
ani
nemá
cenu
se
zabývat
touto
otázkou,
protože
základní
smysl
života spočívá v naší
normální
lidské
existenci.
Kdo ví ...

BIVAK CITY z pohledu člověka bydlícího opodál
Vždycky jsem přišla a
opět odběhla, ale přes to
se mi to velmi líbilo.
(možná právě proto).
Bivac city oplýval
veselím,
radostí,
pohodou a dobrými
nápady.
Pasivní aktivity

Já osobně jsem vždycky přišla
pouze k jídlu, neboť jsem
měla jiné povinnosti.

A jídlo mi velice chutnalo!
Večer, když kolektiv
hr á l nov ou hr u
„Aktivity“, jsem tam
ne by la , c o ž mě
nakonec dosti mrzelo,
protože se ta hra jeví
velmi zajímavá a navíc
Milan tam prý velmi
výstižně předváděl
„Zeď nářků“.
Tak snad až příště.
Libuška

Pohodové Bivakování
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Pokračování ze strany 1.
Jitka ve dvou hrncích
smíchala vše, co se našlo a
vzniklo rizoto.
Ve chvíli, kdy se oběd
dodělával , cinkl zvonek a
dorazil Milan(domovník).
Trafil se přesně. Hned po
něm přišel z Lidlu Adam
s taškou piv. Všem se rozzářili
oči a čekali, jestli trošku
dostanou. Jirka se konečně
„napchal“ tou brokolicí
ředěnou rýží. SUPER!
Tak jak to bývá, po jídle už

Stěžujeme si, jak máme
málo času, ale jendáme
tak jako bychom ho
měli nekonečně mnoho.
Lucius Annaeus Seneca

většina z nás zjistila, že někam
spěchá a musí odejít.
S úklidem mi pomohla
Nikolka a před patnáctou
hodinou jsme předaly okál
našim sponzorům – panu
Polešenskému a Lebduškovi.
Na závěr musím pochválit
celou skupinu zúčastněných
klientů. Zdá se, že jsme se za
tu dobu, co pořádáme toto
přenocování, lépe poznali a
taky sžili jako velká rodina.
Vzájemně se tolerujeme a
každý vykonává nějakou práci
ve prospěch celku, takže je

nám společně dobře a veseleji.
Pro všechny je to příjemná
změna, na kterou se všichni
těší. Při odchodu se nejeden
Zahradník ptal, kdy se znovu
takhle sejdeme. Já mám
radost, že se všechno tak
vydařilo.

Nemohu nenapsat, že
jsem
odpustila.
Odpustila
proto,
protože
se
snažím
nacházet
u
jedince,
skupině,
obecně
u
všech lidí, vždy to
pozitivní. Dávat dobrou
náladu,
vymyslet
a
zúčastnit se nějakého
úkolu, cíle a u něčeho
„fajn“ být.
Alča

Není málo času, který
máme, ale mnoho času,
který nevyužijeme.
Lucius Annaeus Seneca

Jak jsme se ve sněhové kalamitě dopravili do Zahrady 2000
Celou noc z 2. Na 3. Února
2010 velice foukal vítr a hustě
sněžilo. Všude se vytvářely
sněhové jazyky a silničáři
nestíhali prohrnovat silnice.
Byla to prostě kalamita.
Já jsem, jako každé ráno,
vstala a když jsem vyšla
z domu, zarazily mě velké
hromady nafoukaného sněhu.
Tak jsem se prodírala
hlubokým sněhem cestičkami
k autobusovému nádraží.
Když jsem tam dorazila, nikde
žádný autobus. Cesta na
Rejvíz byla nesjízdná, tak
autobus nejel. Z kabelky se mi
ozval mobil. Adam píše: „Z
Lipové nejede autobus, tak

nepojede ani tobě. Pojedu
dalším a přijdu pěšky.“
V tu chvíli jsem rychle
přemítala, jaké jsou možnosti,
abych se dostala do
Dětřichova. Uviděla jsem
TAXÍK, tak jsem se šla
domluvit. V zašněženém voze
spala temná osoba, která ve
mně vzbudila nedůvěru. Vrátit
se domů pro kolo, či zaváté
auto, nepřicházela v úvahu.
Stopovat nebylo koho. Zbývala
jediná možnost – jít pěšky.
Chůze byla hodně namáhavá,
protože vrstva neodhrnutého
sněhu na silnici byla velká.
Měla jsem zmrzlou tvář
z padajícího sněhu a větru. Po

třiceti pěti minutách jsem
šťastně dorazila do Zahrady a
docela se už rozednilo. Za půl
hodiny po mně přišel pěšky i
Adam, protože je středa a měl
uklízet.
Celý den sněžilo, ale
v naší Zahradě bylo
teplo a příjemně.
Klientů se moc
nedostavilo, protože
jim to nešlo. Například
Jindřiška telefonovala,
že nemůže projít
k autobusu. Den však
ještě neskončil a leccos
se ještě může přihodit.
Jitka

Letošní sníh

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, Jeseník 79001
Telefon: +420 584 401 195
E-mail: info@zahrada2000.cz
nadeje@zahrada2000.cz

zahrada2000.cz
nadeje.zahrada2000.cz
eshop.zahrada2000.cz
“Když zjistíš co chceš, našel
jsi všechno co v životě
potřebuješ”

Nejšťastnější člověk je
ten, který štěstí
nepotřebuje.
Lucius Annaeus Seneca

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

Začátek roku
Závislost mezilidských vztahů je obrovská a
člověk má pocit, že pluje na loďce uprostřed
rozbouřeného moře, akorát člověk neví jestli
vichřice vstává nebo sílí, ale myslím, že když
člověk bere léky, tak by měla vstávat. Jsem o
tom přesvědčený a pokavat by to tak nebylo,
tak by byl svět s prominutím v záchodě. Je to
velice složité, protože člověk je závislý na tom,
jak rozhoduje celek a celek tvoří soustavu a
když soustava začíná být nepřijatelná, tak ji
člověk musí opustit a jít do jiné soustavy. Já
věřím tomu, že v té soustavě tvořím část celku

a že zbytek celku je mi nakloněn. Nemyslím
soustavu jako pár lidiček co se někde schází, ale
myslím tím celý okres. Takže doufám, že
soustava mě nechá v klidu žít a že nebudu
muset přecházet do jiné soustavy, což by
mohlo znamenat smrt.
Zatím Adam

