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Michaela Vrbová Zahrada 2000—co pro mě znamená?
No, nejjednodušeji řečeno,
poslední tři roky v mém
životě ke mně patří.

všechny během života potkávají a někdo s nimi bojuje líp a někdo hůř.

Když jsem před třemi lety
nastupovala na místo provozní a kontaktní pracovnice v Zahradě, měla jsem jen
velmi malou představu, do
čeho jdu. Zda mě to bude
bavit, či jestli na to vůbec
budu mít.

Dovolím si říci, že se mezi
námi vytvořily určité formy
přátelství a hlavně jsme si
mezi sebou vypěstovali určitou důvěru v to, přijít když

mám problém a snažit se jej
společně vyřešit.
Vím, že to tzv. Zahradníci
nemají v životě lehké, ale
doufám, že i já jsem jim
určitou měrou přispěla
k tomu, aby se měli a cítili
lépe.
Teď se s vámi na nějakou
dobu rozloučím, neb mě
čeká pro mě úplně nová
neznámá, a to miminko, ale
doufám, že se mezi vás opět
za nějakou dobu vrátím.

A co můžu říci teď?
Práce mě baví. Dostala jsem
se do prostředí plného otevřených, vřelých, přátelských lidiček, které jsem za
tu dobu poznala s jejich
starostmi, radostmi i zcela
obyčejnými věcmi, které nás
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Iva a Zahrada 2000
Přiznám se, že mě Hanka
svou žádostí o příspěvek do
Zahradních novin trochu
zaskočila.
Ale potom jsem si řekla, že
je to i pro mě příležitost
zamyslet se nad tím rokem,
kdy pravidelně dojíždím do
Zahrady, takže ..... před tím
rokem jsem přišla trochu
s obavami, nejsem totiž člověk, který by byl hned v
každém prostředí jako ryba
ve vodě, ale moje obavy se

záhy rozptýlily.
V Zahradě je pohoda, opravdu milí lidé (i pes), hezké
prostředí a tvůrčí atmosféra
(ta by snad mohla být někdy ještě tvořivější).
Tak už jsem byla svědkem
celého ročního cyklu
s přípravami na vánoční a
velikonoční trhy, Sekáčový
bál, Zrcadlo času, viděla
jsem výrobu kilometrů koberců, velkého množství
košíků, hrnků a několika

patchworkových dek a je
úžasné, že to všechno je
výsledkem práce lidí, kteří
přes všechny své starosti a
problémy do Zahrady docházejí, navzájem se podporují a tvoří pro jiné.
A já jsem ráda, že mohu být
u toho.
Iva

Nepřehlédněte
• Koncert holandské skupiny
The Rebels
• Míša a Zahrada
• Jindřiška a její tlumočení
• Láska v podzimu
• Výrobky a Second Help
• Dny Evropského kulturního
děditství

Pohled Jindřišky
Již několik let udržujeme přátelské
styky s podobnou organizací
v holandské Bredě.

Všichni přítomní se dobře
bavili, naši hosté byli pokaždé skladbě odměněni
potleskem a nakonec byli
všichni přítomní vyzváni
na parket.

A tak na den svatého Václava se
v Katovně uskutečnil koncert skupiny
The Rebels, přátel kteří k nám přijeli
na návštěvu a také veřejně vystoupit
s programem, který pilně nacvičují.

Také my, Zahrada 2000,
jsme nezůstali pozadu.

Kapela se skládá ze dvou saxofonistů,
dvou bubeníků, jeden klávesista-Rickvedoucí skupiny, jeden kytarista, dva
zpěváci a dvě zpěvačky.

Zahrada Band, klientská
skupina zformovaná
v letošním létě, zahrála tři
písničky „ze života anarchisty“ a zábava pak pokračovala do večerních
hodin.

A co se hrálo?

Vystoupení tříčlenné skupiny “Zahrada
Band” na koncertě holandské skupiny “The
Jindřiška
Rebels”

Např.: Sommertimes od Gershwina,
The Rebel Rebel od D. Bowieho, free style i rap. Zazněly i
kousky z vlastní tvorby.

Drahošova vlastní tvorba
Láska v podzimu
Tam v březovém háji, kde v létě

a budou tiše spát,

ozývá se milenců něžný hlas

než probudí je jarní sluneční jas.

pomalu sláb sluneční jas.
Já nechci jak ty břízy spát
Břízy odložily svůj zelený šat,

a čekat na jarní sluneční jas,

Teď tu nahé stojí,

chci hladit, líbat tvoji hebkou tvář

v podzimním chladu se chvějí

a prožít podzimní lásky čas.

Motto: " Sen je milosrdný lék na
naše nesplněná přání " Je podzimní
noc. Déšť rytmicky bubnuje na
plechovou římsu okna. medově žluté
světlo pouliční lucerny vytváří v
mém pokoji kraj bizardních stínů.
Na stěnách se náhle objevily postavy
lidí a zvířat. Ne, nejsou zde, ale
zrodila je ze vzpomínek moje
fantazie. Přišla ......

pochvíli oblečou si bílý šat

Petra a Patchworková dílna
.Nejmladší dílnou v Zahradě 2000 je
dílna šicí a patchworková, která již za
dobu svého fungování vyprodukovala
několik zdařilých výrobků.

tek, které pak stříháme, sešíváme do
nejrůznějších geometrických vzorů,

Přes počáteční obavy a obtížnosti si
tato technika našla své příznivce.

Co je to patchwork?

Někteří z nich našli v práci opravdu
zalíbení a stala se jim novým koníčkem.

Název této staré textilní techniky
pochází z angličtiny-látání, slátanina.
Její kořeny sahají do doby osídlování
Ameriky. Již první přistěhovalci
z Anglie a především ženy se scházely ve svých domech a nejen povídaly,
ale i pracovaly na společné výrobě
přehozu sešíváním malých kousků
látek.
I my v Zahradě 2000 se takto scházíme každou středu, skládáme
různé barevné kombinace lá-

prošíváme a vytváříme tak větší i
menší přehozy a deky.

Často pracují i doma ve svém volném
čase. Patchwork vyžaduje hlavně dostatek času, trpělivost a přesnost.
Pokud mu toto dáme, vznikají díla
opravdu krásná.
Obchůdek na Lipovské ulici-“Second
Help“

Pokud byste si rádi naše výrobky prohlédli, koupili popř. objednali, je to
možné přímo v dílně v Dětřichově nebo
v obchůdku „Second help“ na Lipovské
ulici.
Petra
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Vašek-Koncert holandské skupiny “The Rebels” a vystoupení “Zahrada
Band”

Vystoupení “naší” trojice mělo úspěch a
zasloužilo si obdiv.

Předem se omlouvám za souvisle nesouvislý text, o který jsem byl požádán
Hankou, která má na starosti vydávání zahradnických novin a mnoho dalších zajímavých aktivit. Žádost Hanky
zněla napsat komentář na koncert
holandské kapely THE REBELS. Takže za vůně Adamových ponožek se o to
pokusím.
Koncert kapely byl již mnou a spoustou dalších účastníků se zvědavostí
očekáván. Po čtvrté hodině, tedy již
s hodinovým zpožděním, se zvědavost
stala skutečností. Z luxusního auta
neboli spíše dodávky, vystoupila mnohočetná skupina holandských muzikantů, se kterými jsem si samozřejmě
nepopovídal, protože má konverzace
v německém jazyce je velice bídná,
v anglickém nulová a rusky umím jen
básničku. Po té co vyložili nástroje
značky mně finančně nedostupné, zazněly první tóny a z úst líbivých černošek první skladby. Šlo o příjemně decentní líbivou až taneční muziku. Po
chvíli se dalo do pohybu pár návštěvníků v čele s místním přiopilým štamgastem, který se vlnil u také vlnící se
černošky. Tohle vše trvalo zhruba hodinu a půl v příjemných rockových
tónech. Po skončení jejich vystoupení
byli oceněni potleskem a úsměvy návštěvníků.
A teď měl přijít ten okamžik, na který
jsme s Jindřiškou s obavami čekali.
Adam opět nic neřešil. Neřešil ani
basové kombo, které nebylo dost silné
na naše vystoupení. Po krátkém naladění baskytary , jsme měli vystoupit
my zahradníci ( Vašek, Jindřiška,
Svazek 3, Ročník 1.

Pozadu nebyli ani členové “Zahrada
Band”.

Holandská skupina hrála s plným
nasazením

Adam) a zahrát 3 písničky.
Jindřiška přeložila německy předem
domluvené věty, představila nás a vše
mohlo začít. Měl bych se ještě zmínit,
že původní představa byla úplně jiná.
Měli jsme zahrát příjemné odrhovačky, které se vždy líbí a každý, minimálně ze
Zahrady,
je už víckrát slyšel. Jelikož ale
náš hlavní protagonista
Jarda
Halama
se dobrovolně
odebral
na odpočinek do
Psychiatrické léčebny
Bílá Voda, jsme repertoár museli upravit.
A Adama nenapadlo nic lepšího, než
zahrát jiné odrhovačky nikomu známé
a víc než líbivé.
A podle hesla „ Není důležité hrát
přesně ale co nejrychleji.“ Texty musely projít cenzurou a po pár zkouškách
jsme se mohli pokusit se svou drzou
provokací vystoupit a zahrát za doprovodu o to svéráznějšího „nástroje“,
který těžko mohl někdo považovat za
nástroj. Šlo, lépe řečeno, o kotouč

z cirkulové pily vložený na
stojan z doktorské lampy,
který jsme vyhrabali na
půdě. A změť bubnů, baskytary a kotouče z cirkulárky začala.
Vše se odehrávalo, jak jsem předpokládal. Po dvou minutách půlka publika
vstala a šla bez ostychu po svém. Těm
co zůstali, zmrzl
úsměv na rtech a
kdyby je to nepřibilo k židli, zajisté by
odešli také. Naopak pár místních
opilců, sedících
vedle v baru, to ze
zvědavosti donutilo
vstát od piva a
přišli se podívat, co
a kdo tam produkuje ten řízený
zmatek
v doprovodu něčeho, co pan redaktor
z Jesenického týdeníků pojmenoval
bušením do kolejnice.
Takže závěrem, jak by poznamenal
náš pan doktor „ Bordel, chaos, anarchie vládne světu“. Tak jak to rychle
začalo, tak to i skončilo. Holanďané i
my jsme odjeli domů a doufám, že holandský koncert v Javorníku se nekonal ze strachu z našeho dalšího řízeného zmatku, rachotu a chaosu námi
produkovaného.
Václav Kupčík
.
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“Když zjistíš co chceš, našel jsi
všechno co v životě potřebuješ”

Jestli Vás něco zaujalo v tomto čísle a
měli byste podnětné připomínky k
obsahu tohoto čísla, nebo k rubrikám,
které ještě nebyly zařazeny, nebo jen
Vás zajímá činnost a dění v Zahradě
2000 a máte další dotazy, máte
možnost se spojit přes telefon, nebo emailovou adresu, nebo prostě jen přijít
se podívat a nemusíte čekat na “den
otevřených dveří.”
Zdraví redakce

Karel–Jak si pamatuji dění u tvrze-Dny Evropského kulturního dědictví
Dlouho
naplánovaná
akce
„Dny
Evropského
dědictví“
se skutečně
uskutečnila patnáctého
září.
Já jsem
Dny Evropského kulturního
vyjímečdědictví-I Adam ukázal, co
ně nedoumí
razil
jako první z řad Zahradnických účastníků. Nejspíš proto, že to mám nejblíže. Já jsem byl poslán na předsunutou
pozici na mostek. Sdílel jsem jej
s kováři a sedláři.
Zbytek byl uvnitř tvrze a
ten zbytek jsou další čtyři
Zahradníci. Naďa prodávala výrobky, které byly
vyrobeny již dříve. Ovšem
pár „čerstvých“ košíčků se také proda-

lo. Adam tkal koberečky tak intenzivně, že se téměř nedostal ke kouření.
Chvílemi jsem se musel přesvědčit,
zda je vůbec s námi. Václav točil celým
tělem a měl hodně diváků. Já si také
nestěžoval na nezájem. Vysvětloval
jsem hodně co je to vlastně „pedig“.
Také byli lidé zvědaví, kde ty věci vyrábíme a dovídali se i o naší prodejně.
Byl zájem o propagační materiál ZAHRADY 2000. Podle vyjádření zaměstnanců muzea
byla návštěvnost tu sobotu
větší než
v řádné provozní době.
Platilo to
hlavně dopoledne.Tak
trochu nevyšlo počasí,
bylo dost
chladno, ale
bohudík nepršelo a nebylo
nutno se stěhovat dovnitř. Dny Evropského kulturního
dědictví-Vašek a jeho točení.

Karel a jeho pletené košíky
A tak jediné co mi kazilo jinak
dobrou náladu, bylo stále opakované sdělování, jak si vedou budoucí
sedláři a jak a co vyrobili a jak
dlouho to vyráběli. Některé informace prostě stačí slyšet párkrát.
Ovšem jak znělo mým sedlářským
sousedům moje povídání, nevím.
Z pěti předváděných řemesel byly
tři, které předváděla Zahrada
2000. A ještě jsme měli prodejní
stánek.
Fotografie z této akce a text Karel

