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Milí čtenáři
Svůj příspěvek do novin už Hance slibuji co jsem
tu, a tak už je nejvyšší čas to splnit.
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D

louho jsem čekala, jestli zde budu
pracovat a nakonec to vyšlo. Jen doufám,
že tu budu ještě dlouho. Vyrábět a malovat

J

Naše vánoční výrobky

Nejdůležitější body:
• Dlouho jsem čekala,
jestli zde budu
pracovat
• Poznala jsem tu
spřízněnou duši
• Rozšířili jsme také
prodejní tým
• Je tam ještě spousta
králových pomocníků

jste všichni taková velká rodina a i já a můj
pejsek do ni patříme. Svého pejska Arku moc
miluji a tak jsem šťastná, že tu může být s námi.
Každé ráno se sem moc těší a já jsem za každou
chvíli s ní opravdu vděčná. Chci si s ní užít co
nejvíce, než nás čas rozdělí. Je to velice hodné a
milé stvoření. I lidé, co sem do dílny chodí, ji
mají rádi a není jich v poslední době málo.

věcičky do obchůdku mě baví a i když se mi ráno
nechce vstávat, tak sem chodím ráda. Lidé jsou tu
na mě přijemní. Leckdy i poradí nebo pomůžou a
život je hned veselejší. I když není každý den
posvícení, tak tvůrčí činnost mi dělá radost stejně
jako to, že se má dílka líbí. A vůbec se tu vyrábí
samé pěkné věci. Bylo pár dnů, kdy mě tahle práce
držela před chutí vrátit se zpět k starému životu,
za což jsem vděčná.

P

oznala jsem tu spřízněnou duši – Adama,
který mě sice občas pěkně štve, ale těch
hezkých dnů je naštěstí víc. Zkrátka, pracuje se mi
tu mezi vámi dobře, i když tu občas cítím napětí ,
bez kterého bych se teda obešla a doufám, že ony
„dva tábory“, které tu vznikly, se brzo spojí a
budeme si všichni pomáhat. To bych si moc přála.
Mám tu totiž bez vyjímky všechny ráda. Pro mě

eště nedávno, aby do keramiky člověk ty lidi
naháněl a teď kolikrát nevím, kde mi hlava
stojí, kolik se
jich tu někdy
Adventní kalendář
naráz nahrne.
Je to dobře, jen
si na to musím
zvyknout.
Dlouho
tu
bývalo až pusto
a teď takový
„rachot“.

U

klidňuje
mě
pohled z okna
m é h o
pracovního stolu. Louka i stromy a ovečky, které
cupitají celé zasněžené ve sněhu. Teďkom s tím
sněhem je to pohádkový výhled. Zkrátka jsem tu
ráda a věřím, že se ze mě stane opravdový
zaměstnanec Zahrady.

P

řeji všem pěkné, klidné a radostné svátky,
mějte se rádi a pomáhejte si. A šťastný
nový rok 2011!
Lucka
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Záčátek provozu v Zahradním obchůdku

Když hory zahalí se
do pláště mlčení
a slunce zabarví
vrcholky stromů
rudou krví

Všechno je v prodeji v našem obchůdku

Příchuť podzimu

V pátek 1.10.2010 jsme slavnostně otevřeli
naši prodejnu pouze s výrobky
terapeutických dílen. Rozšířili jsme také
prodejní tým o nové prodavačky. V současné
době jich je sedm, které se střídají podle
potřeby a možností. Prodejní tým se schází
pravidelně v úterý dopoledne, aby si
prohloubil své zkušenosti s prodejem a
každý předal své poznatky z předchozích
dní.
Po dvou měsících prodeje můžeme
konstatovat velké prodejní úspěchy.
Jitka

Když ptáci
tichem oněmí
Mám chuť
letět dolů
Z těch výšek
kde točí se hlava
kde nemyslíš
jen ochutnáváš
příchuť podzimu
Bez křídel
unášen větrem
jak list z javoru
který má chuť
ještě chvíli žít
Bez křídel
letět
tam někam nahoru
ke slunci
k naději
k bílému úsměvu
Když hory zahalí se
do pláště mlčení
je čas snít
je čas létat
je čas věřit
P.B.

V září
2010 se podařilo sehnat vhodné
prostory pro novou prodejnu. Po
dohodnutí nezbytných záležitostí
ohledně pronájmu, začalo se
s vybavováním interieru prodejny.
Zmapovaly se všechny druhy
výrobků, které se budou prodávat a
zadaly se police a prodejní pult
stolárně. Náš správce M. Hovanec
položil nový koberec a připravil
prostory na montáž zařízení. Výlohu
nám polepili zaměstnanci grafického
studia. Potom se navozilo zboží a
vyložilo do polic.
Vánoční motivy i z patchworku

Jak jsem kandidovala
Již 10 let pracuji v městské organizaci
ČSSD Jeseník.
A proč jsem se rozhodla kandidovat?

Prostě není mi to lhostejné. Ikdyž jsem
věřila v ještě větší můj výsledek, hlasů
jsem měla hodně, ale 17. místo na
kandidátce se nepodařilo vylepšit.

Několik desetiletí bydlím v Jeseníku a není
mi lhostejná situace v posledních čtyřech
letech na radnici.

Umístění bylo docela neoprávněné.
Vedení ČSSD přiznalo, že kandidátka byla
provedena uspěchaně. Snad příště.

Ve městě je stále co zlepšovat například
v oblasti finančního rozpočtu, zakázek,
oblasti oprav komunikací, nyní zejména
stavba wellness centra a oblast bydlení pro
mladé lidi. Je až neuvěřitelné, kolik
mladých
nadějných
lidí
odchází
z Jeseníku.

Radost jsem nakonec měla, když zvítězila
moje přítelkyně za ČSSD Jeseník paní
Maruška Fomiczewová a je historicky
první starostkou města.
Alča
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Medailonek

Tři slova
Tři slova
obyčejná slova
mám tě rád
tři slova
obyčejná slova
chtěl bych ti dát
na talířku něhy
a bez příkras
Oloupena
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.

V roce 2001 jsem se ujistil, že
se mi nechce žít jinde než na
Jesenicku.
Mým hlavním problémem se
stalo rozumné naplňování
volného času a toho jsem měl,
jako plně invalidní důchodce,
nyní plno. Příliš volného času
by mohlo vést k návratu mé
nemoci.
Zašel jsem za svým odborným
lékařem a svěřil se mu se svou
obavou. Pochopil okamžitě a
hned mne poslal do dalších
dveří.
Tady jsem se poprvé potkal
s doktorkou Turkovou. Ta mi
navrhnula zapojit se do aktivit
v ZAHRADĚ 2000
v Dětřichově a nabídla
možnost pletení z pedigu.
Mým dosavadním oborem
byla práce hlavně se železem a
teď budu dělat něco úplně
jiného? Jak to dopadne? Tohle
mne napadalo celou dobu,
než jsem se do Zahrady 2000
vypravil. „Snad mne nebudou
muset z toho pedigu
vystřihávat“? Tak jsem
uvažoval
ještě
na
autobusovém nádraží před
odjezdem.
Mé o ba vy se za č a ly
rozpouštět hned po milém a
klidném přijetí. Nevyužil jsem
možnosti práce s hlínou ani
možnosti tkát koberce a
vybral si možnost pletení
košíků.

Začal jsem klasicky pletením
„tužkovníku“. Samozřejmě
byl ten první výrobek hodně
nedokonalý a určitě by si jej
nikdo nekoupil. Využil jsem
proto možnosti si svůj
výrobek ponechat a dodnes
ho mám často na očích.
Hlavně že mne nemusel nikdo
z pedigu vystřihávat.
Tedy první den nedopadl
zcela katastrofálně a já už
v košíkářské dílně až na
výjimky uvízl.
Tou výjimkou byla výroba
ozdobných knoflíků. A musím
se v této souvislosti pochválit.
Tím, že jsem „drze“ vyráběl
knoflíky se třemi dírkami se ze
mne stal inovátor v oboru
knoflík.
V pletení jsem se postupně
zlepšoval a tak jsem pletl
s velkou chutí.
Pletení košíků je poměrně
nenáročná práce (po určité
praxi) a dá se při ní přemýšlet
o čemkoli nebo si povídat
s ostatními okolo.
Uvědomil jsem si, že od
vyučení dělám celý výrobek
sám. Před odchodem do
důchodu jsem vykonával vždy
jen nějaký díl práce na
výrobku.
Také se mi líbí to, že vidím
cenu výrobku v korunách a ne
(jako
ve
fabrice)
v normohodinách.

Kostky jsou vrženy
Poselství v chrámu
ukryté
tajná mše andělů
v pírkách hoří
svíce hříšníků
Netoužíš vědět
kam kostky tvé
dopadnou
hra už dávno
rozehraná
však tebe
nepřizvou
Díváš se na život
na ten kabát
obnošený
záplaty zalátaný
barevnou tkaničkou
bílého
smíchu
Kostky jsou vrženy
na stůl
jemuž chybí nohy
jemuž chybí
závrať
i čisté svědomí
A mše andělů
kde svíce hoří
ti dává na vědomí
že tvé dny
jsou sečteny
a podtrženy
červenou fixou
hříšníků
P.B.

Dílna, jak ji vidí můj spolupracovník
Považuji za štěstí, že aspoň
v důchodu dělám něco, co se
lidem líbí. A vůbec mi nevadí, že
to dělám zdarma. I když je tu
vlastně odměna. Mohu dělat
příjemné věci v milé společnosti.
V Zahradě 2000 jsem také, na stará
kolena a také dost starou hlavu,
přičichl k počítačům. A přičichl
jsem tak, že už mám i svůj.
Karel

Vánoční výrobek měsíce

Zahrada 2000 o.s.
Svépomocná skupina
Naděje HOPE
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

I keramika byla vánoční

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

Betonové tlamičky

Nová hra
Ahoj Zahradníci, tak vám znovu píšu.
Ze začátku jsem nevěděl o čem, a pak mě
napadlo, že bych mohl psát o tom, jak mi to
de s počítačem.
Minule sem psal o počítačové hře Silver ful.
Tu hru sem uplně nedohrál, protože byla moc
těžká a já sem vždycky ve finále udělal chybu a
musel sem začít znova, takže po roce a půl mě
to přestalo bavit a hru sem dal kamarádovi.
Koupil sem si novou hru na podobný způsob
boje s mečem. Hra se jmenuje KING OF
BOUNTY.

Nejhorší byla pevnost, kde byl zombie, duch a
kostra střelec. Bylo to tak, tak, ale podařilo se
mi zvítězit. Pak sem našel na ostrově mapu
ostrova Šantalový vítr.
Je to velice zlý ostrov, plný nepřátelských
bytostí. Podařilo se mi dobýt příostrov
kostlivců a byl tam mnich a daroval mi
inkvizitora a s ním se mi podařilo zabít krále
ostrova.
Je tam ještě spousta králových pomocníků, tak
mi držte palce, ať je porazím do Silvestra a
ostrov Šantalového větru bude dobyt.
Adam

Patřím tam jako pirátská princezna, co dobývá
ostrovy. První sem začal na svém ostrově, kde
je král Frederik a finančně mě podporuje. Ten
se mi podařilo dobýt.

Ozývá se prázdným
domem
řehot zkamenělý
během prázdné chvíle
všechny vrány
odletěly
Sochy v parku
do žuly vytesány
ozvěny slepé
do ulic hnány
Jen blázen
v bílých polobotkách
píská si
spolu s ozvěnou
Nedbá smíchu
který vrže
v kolenou
Překročí práh
domu šíleného
žulová socha
blázna smrtelného
který věřil
že řehot zkamenělý
nemůže zabíjet
P.B.

Obrazová příloha
Otvírání nového obchůdku na ulici 28.října
Slavnostní otevření v pátek 1.10.2010

Naše barevné koberce

Bude se hodit na vánoční stůl
Připraveno na Vánoce

Tak to vypadá uvnitř
Zvonečky pro štěstí

Ohlédnutí za minulým rokem v obraze
Výlety v sociálním klubu

Motokáry Ramzová

Na jaře Flóra Olomouc

Náročné Dlouhé stráně

Minigolf v lázních

Tak pojďte holky

Nic mě neohrozí, všechno
zvládnu.

