
Vážení a milí, v tomto čísle jsem umožnila všem na chvíli se 
zamyslet, bilancovat, vyjádřit své přání. Každý měl možnost 
napsat, čeho by rád dosáhl, co je jeho přání. Můžete nahlédnout. 

Moje přání: (dlouhodobé, 

krátkodobé, vánoční…., 

prostě jenom moje) 

Dlouhodobé přání? Aspoň 
krátce (jsem přece jen star-
ší), bydlet legálně a aspoň 
trochu příjemně. 

Co bude, když se splní? 

Určitě bude líp. Ale určitě 
tím pádem vznikne další 
velké přání, které zatím 
není na vrcholu žebříčku. 
Vlastně je dobře, že vznikají 
další velká přání, je důvod 
doufat a žít. A žít snad i 
zdravěji, abych si případně 
splněného přání taky užil.   

Co bude, když se nesplní? 

Budu si to přát do dalších 
let znova. 

Karel 

Moje přání: (dlouhodobé, 

krátkodobé, vánoční…., 

prostě jenom moje) 

Ráda bych vyhrála ve 
Sportce a opatřila si dome-
ček pro sebe. Především 
bych ale koupila pozemek 
pro výstavbu bungalovů, 
než to městský úřad vyžene 
do nenávratných výšek. 

Co bude, když se splní? 

Když se splní, tak přede-
vším pomohu všem ve svém 
okolí a splním to, co chci. 

Co bude, když se nesplní? 

Tak život půjde dál a budu 
žít jak dosud. 

Nepřehlédněte 
• Přání a bydlení 

• Přání a práce 

• Přání a zdraví 

• Přání a Vánoce 

• Přání, která má snad každý 

• Přání splmitelná 

• Přání nesplnitelná? 

Přání celoživotní ale I 
krátkodobá 

2 

Opakující se přání 2 

Přání a Vánoce 2 

Přání která nezestárnou 3 

Zraví a štěstí 3 

Přání na závěr 4 
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Přání různá, prostá, milá. 

Moje přání:  

Abych byl zdravý. 

Co bude, když se splní? 

Budu zdravý. 

Co bude, když se nesplní? 

Budu nemocný. 

Moje přání:  

Mít skvělou práci, která mě 
baví a nikdo mě nepomlou-
vá a nebuzeruje. 

Co bude, když se splní? 

Obrovské štěstí a radost, 
taky se mi zlepší zdraví, 
pohoda doma. 

Co bude, když se nesplní? 

Nedobrý zdravotní stav, 
finanční problémy. 

Moje přání: 

Mít dobrou práci, 
která zabezpečí 
mě i mou rodinu. 

Co bude, když se splní? 

Budu si spokojeně žít. 

Co bude, když se nesplní? 

Budu se snažit, aby se spl-
nilo  

 

 

 



Moje přání: 

Bylo by pro mě moc fajn, kdybych 
byl stále v pohodě a dařilo se mi 
aspoň jak nyní. Zdraví mám už 
v háji, tak co. Aby Zahrada 2000 
vydržela co nejdéle. 

Co bude, když se splní? 

Bude to moc fajn. 

Co bude, když se nesplní? 

Tak se nic nestane, půjdu 
cestou života dál. 

Hrabě Joffreye de Peyrac 

Moje přání: 

Chtěla bych štěstí-protože je krás-
né a zdraví-protože je vzácné. 

Co bude, když se splní? 

Budu zdravá a šťastná. 

Co bude, když se nesplní? 

Budu čekat a věřit 

Přání a Vánoce 

. 

Nikam nepospíchejte, nic neuspě-
chejte, protože to co všichni chtějí 
je hlavně si užít klidu a pohody 
vánočních svátků.  

Moje přání? 

Trávit Vánoce se 
svým malým synem. 

Když se splní? 

Nesplní se, ale čas 
jde dál a snad zahojí 
všechny jizvy a co 
nejde tenhle rok, tak 
půjde třeba ten příš-
tí. Hodně zdraví, 

lásky a pohody 

přeje Vašek 

Přání  

Zdravím všechny Zahradníky a i ty, 
kteří nemají s námi nic společného, 
ale mají chuť naslouchat  i ta nej-
drobnější přání, všem kteří to po-
třebují a vůbec 
všem, co chtějí. 

Tímhle bych 
chtěl všem po-
přát hlavně 
hodně klidu do 
tohoto předvá-
nočního období 
plného stresu a 
očekávání před 
vstupem do no-
vého roku 2008. 

Opakující se přání 

Motto: „Velmi věřím ve štěstí. 
Zjišťuji, že čím pilněji 

pracuji, tím více se mi ho 
dostává.“ 

Přání celoživotní ale i krátkodobá 

Strana 2 ZAHRADNÍ NOVINY 

Období vánočních svátků je čas, 
kdy si snad každý, aspoň na chvi-
linku uvědomí, že čas letí závrat-
ným tempem a zjistí, že spousta 
věcí, kterých chtěl dosáhnout, se 
z nějakých důvodů, tak nějak ne-
podařilo uskutečnit. 

 Jsou to věci vesměs konkrétní, 
ale se snovou vánoční náladou to 
mohou být i ta nejtajnější přání, 
která nebylo možné ani vyslovit, 
natožpak uskutečnit…Ale přání 
vlastně ztrácí smysl okamžikem 

uskutečnění, takže je vlastně 
dobře, že některá přání zůstávají, 

a tak mají šanci na splnění. Jestli-
že se však mají splnit, tak musí 
nezbytně existovat víra v to, že se 
splní…, takže vlastně každý člo-
věk, který věří, že se mu přání spl-
ní, musí jen odhadnout ten správ-
ný okamžik a uvědomit si, že teď 
se mi splnilo přání a jsem tedy 
šťastný…(nařiďte si správně ho-
dinky!)  

 

 

LIDÉ POCHYBUJÍ O TOM, CO 
ŘÍKÁTE, ALE UVĚŘÍ TOMU, CO 

UDĚLÁTE  

(KAROLÍNA SVĚTLÁ) 



Pan O. Wilde napsal: 

„Soudím, že Pánbůh tvoříc člo-
věka přecenil svoje možnosti“. 
Protože jsme tudíž nedokonalí, 
máme svá přání. 

Moje přání dlouhodobá: 

… aby byli šťastní a zdraví moji 
nejbližší, lidé kolem mne 

… aby mi zůstali mí přátelé 

… abych se mohla ještě učit a po-
znávat svět-cestovat 

… aby mne neopustil smysl pro 
humor, abych se mohla hodně 
smát 

… abych po dobrém vycházela se 
svou nemocí a ostatními neduhy a 
aby mi daly aspoň pár dnů pokoj 

… aby mne nepotkal žádný pan 
Parkinson nebo Alzheimer 

… aby zatím moje jediná vnučka 
byla zdravá, rostla, aby z ní byla 
samostatná svobodná bytost 

DÁVÁ MI SÍLU, 
ENERGII, ŠTĚSTÍ-
NEMYSLÍM NA TY 
NEDUHY 

 

Dále bych si přála: 

… aby se dala vyléčit rakovina 

… aby si lidé k sobě znovu začali 
hledat cestu 

… aby rodiče a prarodiče četli 
dětem pohádky, mluvili s nimi, 
naslouchali jim, neupláceli své 
svědomí drahými dárky 

… aby byli šetrní k přírodě a ke 
zvířatům 

… aby pro trpící a umírající 

bylo více hospiců, kde by se mohli 
bez krutých bolestí a s účastí rodi-
ny, přátel nebo milosrdných dů-
stojně rozloučit se životem 

 

POSLEDNÍ PŘÁNÍ: ABY 
BYL KONEČNĚ POSTA-
VEN TUNEL POD ČER-
VENOHORSKÝM 
SEDLEM, JE TO ALFA I OMEGA 
PROSPERITY NAŠEHO REGIO-
NU! 

Přání která nezestárnou 

Přeju si postavit druhou řadu py-
ramidy, a to ze zlatých cihel. 

 

Přeju si najít někoho spolehlivého, 
abych se do něho mohl schovat. 

Moje krátkodobé přání: 

Budu po třetí v lednu babičkou, 
přeji si, aby miminko bylo hodně 
zdravé(jeho tatínek byl velmi váž-
ně  od tří do patnácti let nemocný.) 
Strašně se těším, těším… 

Co bude, když se splní? 

Budu jedi-
ně ráda. 

Co bude, 

když se ne-

splní? 

Věřím 
v naději. 

Alča 

 

 

 

 

 

 

Přeju si, aby mi spodek fun-
goval tak, než sem se dostal 
k psychiatrovi, abych se mohl 
schovat. 

Adam.  
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Štěstí a zdraví 



nělé, přeji všem ze Zahrady a 
všem kolem Zahrady všechno dob-
ré nejen během Vánočních svátků 
a Nového roku  - a hlavně dobrou 
náladu. 

 

Konec roku bývá současně obdo-
bím rekapitulací a bilancí – rád 
bych tedy chtěl všem poděkovat za 
to co pro Zahradu udělali (a uděla-
ly), dělají a ještě udělají. Hodně 
tím pomohli (a pomohly), pomáhají 
a budou pomáhat plnit řadu přání. 

Přání 

 

Přál bych si, aby se vyplnila všem 
jejich přání a pokud se nevyplní 
hned, aby neztráceli (a neztrácely) 
naději. Přání jsou od toho, aby se 
plnila a ne aby se neplnila, to by 
se jim potom neříkalo přání. Kaž-
dé přání se jednou vyplní, to jenom 

naše trpělivost bývá na 
některá přání krátká. 

 

A ať není moje přání 
jenom takové posmut-

A přání jsou přece od toho, aby se 
plnila. Dík.             St. Turek 

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 e-
mailovou adresu, nebo prostě jen přijít 
se podívat a nemusíte čekat na “den 
otevřených dveří.”  

Zdraví redakce 

Adresa: Dětřichov 32, 79001 JESENÍK 

ZAHRADA 2000 o.s. 

Telefon: +420 584 401 195 
E-mail: info@zahrada2000.cz 

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

zahrada2000.cz 

nadeje.zahrada2000.cz 

 


