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Uvnitř tohoto vydání: 

Nejdůležitější body: 

• Vybrala jsem si ze 
široké nabídky 
rozmanitých kurzů 

• Od 8 hodin do 17 
hodin jsme denně 
pracovaly 
v keramické dílně, 
což mě velice baví. 

• V sobotu 2. října 
jsme plánovali kam 
pojedeme na výlet.  

• Pomalu a jistě 
přestávám chápat 
tento svět 

P 
rotože místo konání je od Jeseníku vzdáleno 
téměř 200 km, musela jsem vyjet již v úterý 

(o den dříve). Cesta byla dlouhá s menšími 
problémy, které byly způsobeny zpožděním 
autobusů. Za úplné tmy jsem vystoupila v malé 
vesničce. Cestu do Keramického studia, bývalé 

základní školy jsem našla snadno. 

Z 
de na nás čekala asistentka Danuška, 
která všechny ubytovala. První noc 

jsme spaly spolu jen čtyři a to přímo ve 
třídě. Ve středu ráno přijely další účastnice 
školení. S lektorkou Ilonkou nás bylo 
devět. Od 8 hodin do 17 hodin jsme 
denně pracovaly v keramické dílně, což 
mě velice baví. 

V 
dobré partě jsme prožily společně 
několik pěkných dní. Každý den jsme 

využili na procházky po okolí,  protože 
nám přálo krásné počasí. Malebný  
Kohoutov v severních. Čechách má 
starobylý ráz. Kouzlo celé vesničky pro 
nás dokreslovaly večerní procházky a 
nákupy v krámku, mléka z kozí farmy a 
ještě teplého pečiva z malé rodinné 
pekárny.  V sobotu jsme se společně s 
místními obyvateli zúčastnily malého 
koncertu v blízkém kostele a za světel 
lampiónů se společně šlo na nově 
revitalizovaný hřbitov. Celý „Dušičkový 
průvod“ byl pro nás hlubokým zážitkem. 

v neděli celý kurz končil.  Rozloučily 
jsme se a každá z nás se vydala na 

cestu domů. Odjížděla jsem s dobrým 
pocitem, obohacena o spoustu nových 
nápadů a zážitků. 

T 
ěším se, že si mi podaří Kohoutov 
opět navštívit. 

Jitka 

D 
ostala jsem možnost účastnit se školení v 
Keramickém studiu J. Týrnerové, kterou jsem 

využila. Vybrala jsem si ze široké nabídky 
rozmanitých kurzů: pětidenní kurz s názvem 
Studnice námětů. V termínu od 27.10 do 31. 10. 
2010. 

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

BÝVALÁ MŠ. 

Oficiální otevření nového Zahradního obchůdku na ulici 

28. října v budově Bytového družstva. 

Koutek i pro poskytování informací pracovníků VIDA 

centra Jeseník 
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Tři slova 

 
Tři slova 

obyčejná slova 
mám tě rád 

  
tři slova 

obyčejná slova 
chtěl bych ti dát 
na talířku něhy 
a bez příkras 

  
Oloupeny 

od zbytečností 
nahý rám 

zlatých ctností 
  

vykrojená jablíčka 
bez hvězdy 
překvapení 

  
Tři slova 

natřená na bílo 
pověšená 

v galerii života 
  

tři slova 
přišpendlená 
ve tvém srdci  

P.B. 

Jak jsme nic neviděli  
Za rohem mléčné dráhy 

 
Přišla, možná 
po špičkách 

já mám pocit 
že práskla dveřmi 

tam v hluboko 
v mém srdci 

 
Ale já to ještě 

neslyším 
zatím cítím 

jen závan větru 
a netuším 

odkud pochází 
 

Okna jsou zavřená 
a měsíc 

ta vybledlá koule 
se na mě divně 

usmívá 
 

jako by tušil 
něco víc 
než já 

 
Jako byl slyšel 
vrznout panty 

pomyslné lásky 
tam někde 
za rohem 

mléčné dráhy  

P.B. 

Pavučinka 
 

Chtěla bych 
oslepnout 

z krásy okamžiku 
  

chtěla bych  
podlehnout 

tvému vábení 
  

Pavučinko 
královno 

mého srdce 
  

chtěla bych 
vidět 

tvoje ruce 
zahalené 

ve zlatém sametu 
  

Stýská se mi 

víš 
tvá teplá 

náruč 
  

mě vždy tiše 
přijala 

nikdy ses na nic 
neptala 

  

vždy věděla 
jsi více 
než já 

  

Pod tvou klenbou 
výhled 

na černý samet 
na bílé vlny 
bez konců 

  

Stýská se mi 
Pavučinko 

v měděných 
paprscích 

střípky 
růžových 

snů 

PB 

Symfonie deště 

 

Symfonie deště 

zvoní v ozvěnách 

a přes zástěnu  

bílých slov 

rozhrnují nahý 

zítřek 

 

Tančím 

snad se i usmívám 

a kapičky 

které nezlíbám 

volně stečou 

s tichým větrem 

za můj sametový  

plášť 

 

Přesto v tanci 

neustávám 

stále se svlékám 

a svlékám 

nahota kapiček 

bičuje mou  

tvář 

 

Už zmizela i 

svatozář 

už nejsem nic 

už jsem jen 

lhář 

 

Tak prosím 

nechte mě dojít 

před oltář 

mých posledních 

dnů 

PB 

 

strašidelně.Tato nádrž je v nadmořské výšce 
1350m a má objem 2,72mil. m3. Pořídili jsme 
další fotky a sjeli zpět do Kout nad Desnou. 
Další část výletu jsme strávili v Karlové 
Studánce, prošli jsme se po lázních a nabrali 
léčivou vodu. Výlet se vydařil a už se těším na 
další. 

Naďa 

V sobotu 2. října jsme plánovali kam 
pojedeme na výlet. Lída navrhla Dlouhé 
Stráně, všichni souhlasili. Jirka zamluvil místa 
a bylo rozhodnuto. V neděli dopoledne jsme 
se Jirka, Naďa, Lída a Milan rozjeli autem do 
Kout nad Desnou. Zbývající čas jsme strávili 
posezením v místní hospůdce u oběda a 
partičky karet. Přesně v poledne nás autobus i 
s průvodcem vyvezl k informačnímu 
centru, kde nám byl promítnut film a 
podán výklad o chodu elektrárny. Stavba 
byla zahájena v r.1978 a dokončena až 
v r.1996. 

Další zastávka byla u podzemní budovy 
rozvodny, tu jsme si prohlédli a poté 
dále pokračovali vzhůru do kopce 
k spodní nádrži. Ta se nachází na říčce 
Divoká Desná, má objem 3,4mil m3 a 
výšku hráze 56m. Po prohlídce spodní 
nádrže jsme jeli dále do kopce. A tam to 
přišlo. Vítr byl tak silný, že nebylo téměř 
možné dojít k hrázi a mlha tak 
neproniknutelná, že bylo vidět pouze 
metr vodní hladiny se vzdouvajícími se 
vlnami. Místo působilo až 

Mlha že by se dala krájet 



Spokojenost zákazníků Zahradního obchůdku 
  

Ráda bych se zeptala, zda 
nepřipravujete nějaký šikovný 
adventní kalendář? Loni jsem 

udělala blízkým (a hlavně sobě) 
radost Vašimi Mikulášovskýmu 

pytlíčky. Takové se v žádném 
supermarketu neseženou.... 

  
S poděkováním a přáním mnoha 

spokojených klientů 
  

Ing. Bc. Romana Boušková 
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Ozvěna   

 

Otisk větru 

v nahé poušti 

zanikne 

s tvým prvním 

nádechem 

 

Budeš lovit 

vodu 

ve studnách 

s životem 

 

Budeš se 

prát 

se sebou  

samým 

na holých pláních 

 

Bdeš hledat 

ticho 

v temných 

dunách 

 

Budeš hledat 

žal 

ve svých výkřicích 

- 

v posledních studnách 

- 

v poslední vodě 

- 

v posledním 

životě 

A  

ozvěna 

tichá 

mlčící 

 

bude 

šeptat 

jenom  

tobě 

 

Nehledej 

pravdu 

v černém 

hrobě 

 

Hledej 

světlo 

sám 

v sobě 

 

Vždyť 

každý 

září 

      tmou    P.B. 

Už ti šijí na kabát 
 

Už ti šijí 
na kabát 

jenže krejčí 
nevzal dobré míry 

  
tam kus přebývá 

tam kus 
chybí 

  
Už ti šijí 
na kabát 

a ty sčítáš 
svoje chyby 

  
Chvilky  

dlouhých let 
jež gumou 
nesmažeš 

slovy 
neodčiníš 

  
Už ti šijí 
na kabát 

černý 
jak půlnoc luny 

  
je pozdě naříkat 

je pozdě 
chytat svoje 

slzy 
  

Je pozdě sčítat 
co dalo by se 

odečíst  

P.B. 

Konference Karlovy Vary 
4.-6. 11. 2010 proběhla 
v Karlových Varech 31. 
K o n f e r e n c e  s o c i á l n í 
psychiatrie na téma zotavení 
(recovery). Proběhla formou 
p l e ná r n í c h  p ř e d n á še k , 
t é m a t i c k ý c h  p a n e l ů , 
workshopů a posterů. Protože 
toto téma je velmi důležité a 
průběh zotavení zajímá asi 
každého, kdo se dostal do 
situace, která právě zotavení 
potřebuje, měli jsme zde 
zastoupení  z členů VIDA 
centra Jeseník, potažmo 
kl ientů Zahrady 2000. 
Program byl vyčerpávající a 

Dobrý den, 
  

do Vaší prodejničky občas "jen 
tak" zajdu (a vždy si z ní něco pro 
radost odnesu). Byla jsem už i v té 
nové, je asi na "komerčně" lepším 
místě, je příjemná, útulná, vkusně 
zařízená, ale musím se přiznat, že 

tu původní jsem měla tak nějak 
raději. ZATÍM, možná je to o 

zvyku. To jen, že jsem se s Vámi 
chtěla podělit o příjemné pocity z 

obou Vašich prodejen.  

v y ž a d o v a l  m a x i m á l n í 
soustředění a ukládání 
informací. Naše aktivní 
zapojení do programu formou 
o tá zek  a  tec hnic kých 
p o z n á m e k  o ž i v i l o 
m o n o t ó n n o s t  s t á l ý c h 
návštěvníků konferencí. Tedy 
přispěli jsme něčím novým a 
bylo to ku prospěchu oběma 
stranám. Jak profesionálům, 
tak uživatelům. Zvažujeme 
účast na další konferenci příští 
rok. 

Ha 

  

Angličtina v Zahradě 
Angličtina v Zahradě 2000 probíhá již několik let. S výukou 
začala p.Petra Kročilová. Po jejím odchodu, jsem pokračovala 
já. Angličtina je každé pondělí od 11 hod. do 12 hod. Je 
přihlášeno 6 klientů, ale v průměru chodí jenom 3. Neustále 
opakujeme jednoduché věty, fráze, slovní obraty, které mohou 
využít v běžném životě. Dále čteme krátké články, doplňujeme  
jednoduché křížovky, občas si zahrajeme anglické pexeso, 
povídáme si podle obrázku a tvoříme jednoduché věty. Snažím 
se přizpůsobit klientům a tomu o čem mají náladu si povídat. 
Opakováním si utvrzují co se naučili a také si trénují pamět. 

Přejí všem hodně úspěchů do další práce a učení anglického 
jazyka. 

Věra Knedlová. 
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Oslava života 

 

Vytáhnout zlaté  

zátky 

v přípitcích života 

slaví se každý  

den 

i prázdná nicota 

 

Tanec euforie 

v doprovodu  

potlesku 

záře se line z duší  

krásných 

tichých  

 záblesků 

 

Zapalte  

svíce 

ať nádech  

všedních dnů 

ve tmě se  

neztratí 

bloudí pouze  

ten 

kdo v nic  

a nikoho  

Nevěří 

P.B. 

Ahoj Zahradníci 

píšu další článek a napadlo mě, že bych mohl 
zůstat zase u ňáké uvahy. Pomalu a jistě 
přestávám chápat tento svět a jak sem se 
všechno snažil postavit na přátelství a 
kamarádství, tak se mi to pomalu a jistě začíná 
vracet. Jak sem to psal v minulé uvaze, že stát 
je shluk buněk a to tvoří jedno tělo, tak stále 
nevím, jestli buňky chcou spolu vycházet a 
nebo se chcou navzájem potopit. To mi stále 
není jasné a nechám se překvapit. Spíš mě to 
nezajímá! Lidé mi říkají že neposlouchám. To 
je polemika jako jestli neposlouchám jejich řeč 

a nebo neplním příkazy. No jo já se teda 
snažím, abych byl taková mašinka, ale přece 
chci mít ňákou svobodu,  nebo svoboda nikdy 
nebyla a prostě neexistuje. Ja bych řekl že do 
jisté míry, protože existují závazky, které 
plníme a ty nás tím pádem živí, ale ňáká 
svoboda musí být. O čemž jsem přesvědčen, 
protože jinak by se z lidí staly stroje, a potom 
by celá existence byla k ničemu. 

Ahoj Adam 

Adamovo okénko 

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

“Strojovna” elektrárny 
Skupina plná odhodlání 

V
ýro

b
e

k
 m

ě
síce

 


