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Nejdůležitější body:
• Sobotní příjemný
podvečer dne 26.11.2011
v 17.00 hod.
• Vydala svou první knížku
veršů
• Tato výstava měla
úspěch a podařilo se
ukázat...
• Na pondělní dopoledne
dne 5.11.2011, místo
Mikuláše
• Přemýšlel jsem, co mi
řekl a pak pochopil
• Už na podzim jsme začali
s přípravami na vánoční
jarmark.

S

klientku, která svým velice vnímavým
pohledem a umem vyjádřit své pocity zachytila
verše, které vezmou za srdce. Vydala svou
první knížku veršů, měla první autogramiádu a
dnes večer ústy své matky zazněly tyto verše
nahlas.Velice jsme ocenily její nadání a

obotní příjemný podvečer dne
26.11.2011 v 17.00 hod. Toto
datum a toto místo zvalo všechny, kdo mohl a
chtěl se zaposlouchat do
krásných veršů a podívat se
na krásné obrazy. Chtěla
jsem si také zpříjemnit
předvánoční čas a tak jsem
se na výstavu vydala. V
malé, ale velice příjemné
kavárně v Jeseníku Ennea
jsem našla ještě volné
místečko. Byla již zaplněna
dychtivými posluchači.
Usadila jsem se a již se
zaposlouchala
do
kytarového recitálu mladého
nadaného pana Joanidise.
Po skončení příjemných
tónů zvučné kytary výstavu
zahájila Dr. Turková.
Představila krátce naše čtyři
milé a nadané lidi ze
Zahrady 2000 o.s.
My všichni přejeme do nového roku jen to nejlepší lidem s

dobrým srdcem a ostatním to samé. Budeme rádi, když
Jedná se o Ottu Ševčíka,
přátelství,
dobrá nálada a úspěchy v práci nás budou provázet
který navštěvuje Zahradu
2000 o. s. krátce, ale přesto
po celý rok.
si již získal nemálo lidiček a
zasloužila si velký potlesk.
svými básněmi i své posluchače. Jeho
upřímný projev, místy mrazící vyjádření svých
Dalším z úspěšných našich klientů je pan
niterných pocitů nás vedlo k zamyšlení. Jistě si
Aleš Pokorný, představil se sám svými slovy a
každý z nás v tu chvíli mohl uvědomit, čím
myslím si, že velice výstižně. Jeho tvorba
musel pan Otta v životě projít. Chtěla bych
obrazů je vyjádřením jeho samého. Má své
vyzdvihnout odvahu, obdiv a potřebu
pocity a nálady, které vystihují jeho napětí a
sebevyjádření, který mu jistě pomohl v jeho
stav mysli.Také má spoustu námětů a
terapii. Díky Otto...
projektů, které sděluje všem a chtěl by je i
realizovat. Doprovodila jej na výstavu i jeho
Dále se představila Pavlína Brašíková,
matka a spoustu přátel z chráněného bydlení
která i přes své nemalé zdavotní problémy je
Ester v Javorníku. Za tu podporu jim patří
velice milá mladá a nadaná dívka. Jedná se o
dík...Pan Aleš byl rád a my jsme tímto projevili
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popřát další tvorbu a více nápadů, které
obohatí nás i je samotné.

k němu ústu a obdiv k jeho pracem.
Bílé štěstí
Sněží
Ti do vlasů
Tichá přání

Na chvíli
Políbit vteřinu
Než v led
Se změní
Tak pojď
Vezmem času
Křídla
Lucerny
Pomalu zhasínají
Bílé štěstí
Padá ti dál
Do vlasů
Padá ti na víčka
Padá ti do dlaní
A já
V tichém svítání
Kradu hřích
Z tvých sladkých
Úst
Tak pojď
Vezmem času
Křídla
Pavlína Brašíková

Být či nebýt

Tato výstava měla úspěch a podařilo
se ukázat, že i obyčejný člověk může
něco sdělit ostatním. Přeji nám všem
více takových lidí kolem nás.
Atmosféra byla skutečně slavnostní.
Za všechny jen můžu všem čtyřem

Hana Neubauerová
Všichni, kteří přišli.

Sněží
Ti na víčka
Medová pousmání

Poslední v řadě autorů je paní Irena
Benešová, která je v Zahradě 2000 o.s.
taky jen krátce, ale je zaměstnankyní a její
tvorba byla skryta. Ani já jsem
netušila, že maluje a vytváří tak krásné
léčebné obrázky. Její výstava mi
odhalila něco více o této paní a
myslím si, že to zapůsobilo i na
všechny zůčastněné.I jí patří dík...

Kurz „DRÁTKOVÁNÍ“ v Zahradě 2000
Na pondělní dopoledne dne 5.11.2011,
místo Mikuláše, jsme si pozvali do
Zahrady 2000 o.s. pana Šindeláře
z Třebovic v Čechách.
Přijel za námi do Dětřichova vlakem ze
směru Česká Třebová. Setkali jsme se
všichni, kdo měli zájem o rozšíření
znalostí a zručnosti v oblasti
DRÁTKOVÁNÍ. Velice příjemné
dopoledne jsme strávili u velkého stolu
ve společenské místnosti. Jediný muž v
naší dámské společnosti/ osmi děvčat/
byl učitel drátkování. Nejprve nám ukázal
hotové výrobky, drátky a různé kleště,
které jsou potřebné pro práci a tím nás i
motivoval. Také jsme se něco dozvěděli o
historii drátkování, byla to převážně
mužská záležitost. Teprve šperky a

ozdoby začali vyrábět i ženy.
Pan mistr nám pomalu a několikrát vysvětlil
a předvedl začínající oko, provlékání drátku
a postup. Najednou se v místnosti
rozhostilo ticho plné soustředění. Všechna
děvčata u stolu se snažila. Některá oka a
smyčky se dařily lépe a některé hůře. Bylo
hned znát, že drátkování všechny zaujalo a
některé hotové výrobky byly opravdu
krásné. Za všechny zůčastněné musím panu
Šindeláři moc poděkovat a budeme se těšit
na jarní setkání i s jeho manželkou, která
nás naučí zase něco nového. Je úžasné i to,
že jsou stále lidé, kteří mají potřebu něco
ostatním předávat. Díky za pěkného „
Mikuláše“.
Hana Neubauerová

J

ednoho času se objevil na léčení můj a myslím i
váš kamarád nebo známý Bořek Štalmach. Byl
zazobaný v jedné věci, že měl zhruba půlkilový
pytel tabáku. Chodil za ním kde kdo a nedal.
Soptil. Ani mně nedal smotnout (ubalit). Po
několikadenní hospitalizaci co u něj opadla uzavřenost,
se ke mně otočil „Kubo, jestli chceš, tak si ubal.“ No
zeptal jsem se, co se děje a ta osoba mi povídá, že
děkuji ti kamaráde, díky tobě už vím, že jsu. Přemýšlel
jsem, co mi řekl a pak pochopil, že člověk bývá z reality
natolik vyveden, že se pak těžko vrátí zpět. Myslím, že
nemoc si nachází i tato slabá místa, kdy kolikrát ano
nevíme, jak z toho ven a nevím jak vás, ale mě to také
vedlo k zamyšlení a proto „Být či nebýt.“
Kuba

Pavlínka a maminka na autorském čtení básní
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Tak jsem přemýšlela o životě

B

yl den

Gaia

a

Pyšná výloha

byla noc
Touha bez ozvěn

střídala se

Další den
Za okny
Tiše zpívá

vteřina

Touha pomalu
Dohořívá
Avšak nikdy
Neshoří
Malý plamínek
V dlaních kamínek
Jenže
Ty ho nevidíš
Nevěříš na lásku
I když je jiná
V doteku touha
Bez ozvěn
Zavíráš oči
Před pravdou
Zavíráš srdce
Přede mnou
Jenže
Já nemám
Kam jít

květinářství
ukrývá smutné
plody
přírody

s minutou

Ruka bez
citu

a pak

trhala tuto krásu

se čas

a Gaia

zastavil ...lidé se ohlédli přes ramena, na semaforech nesvítila
červená ozónová díra se zacelila

slzy plné

možná za den

hořkosti

možná za rok

Přec krutost
si naši

možná za století

zem

kdo ví

neosedlá

něco tiše cvaklo čas se vrátil nikdo ho však nevnímal vše
plynulo bez plynutí byl den a byla noc střídala se vteřina
s minutou a na semaforech

I když se

dál

snad tisíc

Jak zvíře
V kleci
Lapené
A má láska
Jež byla
Jiná
Tiše
Uhasne
Jako ta píseň
Dnešního
dne
Pavlína Brašíková

o to
pokouší

let

nesvítila
Čas
Uzamkl
Každou bránu

plakala

každou podlost

červená

tvrdě

Někdy mám pocit, že vše, někam utíká...Stále víc a stále
rychleji. Zprávy nečtu, ale na internet chodím. Co když se
všechno tohle vyplní. Sem blázen když mám strach z toho, co
přijde...Vím, že nějak bylo a nějak bude, ale mám oči a umím se
dívat... Za tu dobu, co jsem na světě, se stalo tak moc...pokrok
jde kupředu víc, než si dokážem představit...Připadám si, jak
metuzalém, když si vzpomenu na dobu bez počítačů, bez
telefonů a všech těch vymožeností, bez kterých se dnes už
nikdo neobejde...Přitom, ty jsi starší než já,takže toho
pamatuješ daleko víc... Věci stárnou prakticky za den...to stárly
asi vždycky, ale určitě mě chápeš. Dřív byla jedna černobílá
televize, ted jsou barevné, tenounké...3D a podobně...všichni
řvou, že nemají peníze, přesto se dál vyrábí auta...jen...za
tisíc...no nekupto, když mají všichni tolik peněz... Všechno jde
rychle do předu a lidé se přizpůsobují...na úkor všeho...možná
mi řekneš, kašli na to a žij podle sebe, tebe se to nemusí
dotýkat...možná...ale člověk to prostě cítí, že je už je dávno
všechno špatně a že žádné nápravy nám nepomůžou... A víš, co
mě štve nejvíc, že ti nahoře se budou mít pořád dobře...zdraží
všechno co se dá i nedá...uděláme si z toho stát bezdomovců,
které budou míjet politici v drahých fárech...tomu říkám černej
humor... No nic, končím, radši...jdu se zahrabat do svého
mirkosvěta...

trestá

Pavlína Brašíková

na lidských
životech
Jenže lidé jsou
slepí - hluší
Stále zraňují
tu čistou
duši
a myslí si
že se jich
to
netýká
Až přijde den
zúčtování
a nastane
panika
ona se bude
smát
a my
naříkat
Pavlína Brašíková
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Přípravy na vánoční jarmark
Už na podzim jsme začali s přípravami na
vánoční jarmark. Z keramiky jsme udělali
podle formy malý vánoční stromek
s andílky – na zavěšení. Zároven v Zahradě
2000 probíhá keramický kurz a tak se ve
výrobě keramických výrobků
zdokonalujeme. To všechno jsme doplnili
keramickými šperky.

Zahrada 2000 o.s.
Dětřichov 32
79001 Jeseník
Telefon: +420 584 401 195
E-mail: info@zahrada2000.cz
nadeje@zahrada2000.cz

zahrada2000.cz

LSD

Láska

Srdce

Vorbereitungen fur den Weihnachtsmarkt.

nadeje.zahrada2000.cz
fler.cz/zahrada-2000

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

Schon vom Herbst begonnen wir mit den
Vorbereitungen fur den Weihnachtsmarkt.
Wir erzeugten nach den Form kleine
Weihnachtsbaume und Engels.Im Garten
2000 findet sich zugleich ein Keramukskurz
statt und man kann sich in der
Keramikerzeugung verbessern. Dass Allen
erganzten wir mit den Keramikschmucken.

Duše

Láska života

Srdce člověka

Jivdřiška
Duše dítěte

Tři písmena
jež dokáží
změnit

Ahoj Zahradníci

život

Pa

matujete si, jak hraji na
počítači hru King of Bounty? Určitě
jo. Jak sem psal o tom, jak bojuji
s ostrovem Šantalový vítr a jak sem
psal minulý rok, že do Silvestra bude
ostrov poražen, tak se tak nestalo,
trvalo mi to celý rok a ostrov je
dobyt, ale ne úplně. Zůstal tam rytíř,
co mě označil za rebela a jedovatá
ryba co hlídá mapu a orel co hlídá
mapu jinak. Je to prázdné od
protivníků. Nejtěžší bylo porazit
čaroděje co mávl holí a vyrostl ze
země ďábel. To byl nejtěžší úkol
ostrova. Získal sem nové bojovníky.
Takže ostrov Šantalový vítr je
uzavřen. Teďka sem začal jezdit na
severský ostrov jménem Bolo. Je to
ostrov plný Keltů. Tak mi držte
palce! Hezké svátky
Adam

Tři písmena
jež dokáží
zabíjet

Važte si Lásky

Poslouchejte své Srdce

Vánoční besídka 2011 v Zahradě 2000
Ctěte svou Duši

LSD

Jedli, pili, hodovali.

