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Ota Ševčík 

Svědek 

 
 

Jen málokdy jsem ve své poezii nalezl odpovědi 

na pro mně důležité otázky 

Kdo nějaké odpovědi našel,  za toho jsem rád 

Nejsem ten básník který se ptá správně 

A vlastně se neptám ani často 

Spíš zaznamenávám 

Blesky bouří 

Kapky očistných dešťů 

   STR ÁN KA 4 

Bezkontaktní život 

 
Museli jsme žít 

 
Za tmavým závěsem 

 
Propastných myšlenek 

 
Nezanecháš otisk 

 
Na mém těle 

 
Na mé duši 

 
Ani jediný. 

 

 

 

 

Hana Kontriková   
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ZAHRADA 2000 z .s . ,  svépomocná skupina s  př ispěním š i rš í  komunity  

LISTY ZAHRADY 

Tradicí výletů konaných v rámci Sociálního 
klubu jsme se rozhodli udržet i v novém 
roce. 
A tak jsme se sešli v pátek 21. ledna         
u Penny ve složení Tonda, Lenka, Roman, 
Ondra,Jirka a vedoucí akce Miluška     
Hudská. 
Tentokrát trasu vedoucí z Pomezí do lázní 
v Jeseníku navrhl Jirka. Na Pomezí jsme 
se v Jeseníku dopravili autobusem v 13,30 

První výlet v roce 2022 

hodin. A pak už pěkně pěšky po žluté turistické značce, kterou později vystřídala 
modrá pro cyklisty. 
Lenka udělala dvojici s Jirkou a nejspíš ovlivněna jeho mládím nabrala tempo     
(ke svému vlastnímu překvapení a bez ohledu na bolavá kolena) a ostatní prchali 
za ní. Procházka mírně zasněženou krajinou jsme si zpestřili zastavením               
u Švýcarského pramene, kde jsme se společně vyfotili. V lázních jsme se již     
rozdělili. Ti náročnější pokračovali do Jeseníku pěšky a ostatní se v 15,00 hodin 
svezli autobusem. 
Přestože se sluníčko schovalo za mraky, počasí nám přálo a po celou dobu výletu 
panovala kouzelná nálada. 

Dojmy účastníků    
výletu zaznamenala 
 
Guziurová Veleslava  
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Mohla bys ses nám krátce představit a také zmínit, co Tě přivedlo právě do    
Zahrady ? 
Pocházím ze Zlatých Hor, kde bydlím od příjezdu z porodnice v Krnově. Žiju                     
se svým přítelem, synem a dcerou, spoustou zvířat a zvířátek. V sociálních službách 
pracuji od roku 2011, zpočátku jako pracovník v sociálních službách a po ukončení 
bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice obor Sociální patologie 
a prevence, jako sociální pracovnice. V Zahradě jsem si přála pracovat mnoho let, 
připadala mi taková kouzelná, byla pro mě symbolem klidu a míru. Cesta do Zahrady 
byla v mém případě dlouhá a trnitá, plná životních výzev a nadějí. 
Co je tvou hlavní pracovní náplní v rámci naší organizace 
V organizaci pracuji jako sociální pracovník a také se v rámci týmu účastním          
preventivních programů pro střední školy jako moderátor. 
V čem spatřuješ nejdůležitější poslání tvé práce? 
Hlavní poslání je předat klientům naději na lepší zítřky a víru ve své zotavení           
ve všech sférách jejich života. 
Čím nejraději zaplňuješ svůj volný čas? 
Svůj volný čas vyplňuji svou rodinou, vycházkami se svýma pesanama do přírody, 
vařením a pečením, čtením knížek, tvořením, šitím, zahradničením, trávením času se 
svými přáteli. Takže ve svém volném čase se nezastavím. 
Máš nějaký vzkaz pro naše čtenáře? 
Přeji všem čtenářům krásné dny, plné klidu a míru. 
 
 

Děkuji za rozhovor                                                                                                           
Hana Kontriková 

          POD POKLIČKOU aneb jak to vidí…Miluška Hudská  

  

STR ÁN KA 3 

Počítačový kroužek 
 

Digitalizace spadá do oboru robotizace neboli automatizace procesů. A ne nadarmo jsem 
si zvolil tento obor jako svůj seberealizační. Samozřejmě ne každému se v životě splní, 
aby ho práce těšila, bavila, dělala radost nebo ji dokonce dělal s láskou. 

     

V pořadí ve druhém         
pokračování PC kroužku   
došlo k vylepšení po týdnu 
storna, a to příchodem     
pokračování dalšího       
středečního kroužku, včil    
se hrou Asfalt, kdy ovládání 
závodního auta pomocí    
herního ovladače strhla 
všechny z asfaltu i           
bez     sekání obrazu. 

 

Během této doby kdy kroužek stále běží, jenom připomínám, probíhá 
každou středu, jsme si zahráli společně spoustu PC her (včetně        
pohybových, 3D , virtuálních či vizuálních). Ale především jsme se     
naučili správně používat výpočetní techniku na internetu a dodržovat 
šetrné zacházení k těmto produktům, aby nám co nejlépe sloužily, tak 
jako slušné chování k lidem ve společnosti.                                

                                                                                                                    Pavel Šramko 

   STR ÁN KA 3 

René v Indii  
 

Slunce pálí dokupujeme jídlo, což už jsme snědli. Někde v krámku se na mě Smějou 
když  žádám papírové kapesníky. Ještě kerosen a jdeme na bus. Na nádraží po nás 
děti dopíjí krůpěje džusu z krabice vyhozených do popelnice. 

Korytem vyschlé řeky projíždíme kolem budhistických klášterů. Jeden z cestujících  
umí pár slov anglicky zajímá se kde dnes budeme spát. Krčíme rameny rozhlížíme se 
po krajině a tak nás zve na večer k sobě do rodiny. Ve čtvercové místnosti sedí asi 10 
lidí v rohu v televizi běží indickej zamilovanej film. Před sebou máme kopce rýže a 
čaj. Celá rodina našeho hostitele sedí před náma a kouká na nás. 

Ráno nebe bez mráčků z vesnice Zangla je už malá tečka v dálce stoupáme kolem 
budhistického kláštera na zemi spousta pomalovaných kamínků na úpl-ném vrcholku 
stavby nahlížíme do svatyně plné vyřezávaných Buddhů. 

Skáčeme z kamene na kámen občas si musím vyhrnout kalhoty voda je tak do půlky 
stehen. Až do večera brodíme přítok řeky Zanskar. Na večer sedíme nad miskou rýže 
na naše stany udiveně koukají jaci s obroskejma nohama. Opodál stojí chýše. Jsme 
pozvaný dovnitř a jíme tvaroh z jačího mlíka je super dobrej pak ještě slanej čaj a 
spát ráno vstáváme brzo čeká nás výstup do sedla char-char 5200m.n.m. tak vysoko 
nikdo z nás ještě nebyl tak přemýšlím co se stane. 

(Celý zápis z cesty je pro případné zájemce k zapůjčení u šéfredaktora nebo autora, 
kterým je René Frydrych)  


