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Nejdůležitější body:
• Dnes, ve středu 25.
listopadu jsme se
sešli již po čtvrté
• Zhodnotili jsme setkání za velmi zdařilé.
• Co si pod tímto slovem můžete představit?
• Činností programu
prevence se zabývají
hlavně sami uživatelé

Dnes, ve středu 25. listopadu,
jsme se sešli již po čtvrté na
společném přenocování klientů Zahrady 2000. Tentokrát
na Nerudově ulici
v rekreačním středisku plynáren, které nám potřetí umožnili pan Lebduška a Polešenský. Program dne se vydařil.
Sešli jsme se v 10 hodin. Začalo to vařením. Na jídelníček
se dostavilo „Kuře ala kachna“ a moc všem chutnalo. Po
obědě následoval odpolední
klid, aby jídlo všichni dobře
zažili. Jitka
Před 14. hodinou všichni odpočinutí jsme směřovali
z kopce směrem k vodnímu
toku okolo hřbitova a bývalých jatek-učňovky do občerstvovacího zařízení Šafrán.
Spořádaně po vejití jsme posedali a objednali si především
nápoje a někdo udělal pár
snímků. Pří krásném a klidném počasí jsme odkráčeli na
ubikaci. Jirka N.
Po cestě jsme se rozdělili na
dvě skupiny a šli sme dvouma
trasama k okálům. My s Jirkou
jsme šli rychleji a byli jsme na
ubikaci dřív než Jitka s druhou
skupinou. Pak Jirka schoval
Jitce tašku a Jitka ji hned hledala, a tak sme ho společně
napráskali a Jitka ji za chvílu
měla. Tak sem vypil čaj a řekl
si, že si zahraju kulečník sám.
Tak sem slezl do sklepa a

začal hrát. Za deset minut
jsem urazil špičku z tága, tak
sem vylezl nahoru a řekl: „Tak
jsme dohráli!“ a Jura vzal svíčku a řekl, že to jde slepit. Za
pět minut slezl do sklepa a
řekl: „Nedrží!“ To pak přišel
majitel, tak sem se mu šel
omluvit a říkal, že když se
hraje, tak se hraje! A dal mi
nové tágo. Pak sem šel hrát
s Luckou ping pong. Adam
Po dlouhém rozehrávání,
proloženém různými činnostmi, jsme hodili zápas, ve kterém mě Adam rozdrtil. Moc
jsme se u hry nasmáli a taky
naohýbali… Lucka
Tak jsme pokročili v našem
bivakování, byl to už čtvrtý
Bivak City Jeseník(byl tu i
Bivak Rejvíz). Podle mě zase
skvěle připravený a s milými
Zahradníky. V 19 hodin přišel
Mikuláš s čertem, každý měl
říci nebo zazpívat, abychom
se pobavili. Dostali jsme nadílku s Kinder vajíčkem. Čekali jsme v něm překvapení a
skládali různé blbůstky.
Všeho je dostatek – je
právě 20:00. Alča
Mikuláš s čertem byl
fakt bezva. Atmosféra
k nezaplacení. Teď už
jen posedáváme, hodujeme a pijeme a tu a
tam je vidět, jak si ně-

kdo pohrává s hračkou
z vajíčka Lucka
Potom jsme jedli výborné
chlebíčky a popíjeli vínečko.
Zábava byla výborná. Kecali
jsme a bylo super! Boženka
Po večeři jsme pekli kaštany.
Chlebíčky dělala nejmladší
dvojice, která za to dostala od
Mikuláše ještě jeden dárek.
Bylo to super. Eva
Někteří usoudili, že půjdou
domů, protože je už celkem
dost hodin. Chlapi odvezli
Libušku do Lázní, protože jí
nejel autobus a Jitka doprovodila také naši jednu kamarádku. Karel
A já jsem přiklusala do Bivak
City na oběd. Stihla jsem bohatě vychválit včerejšího čerta
s Mikulášem a nadílku, o kterou jsem se podělila
s vnučkou. Až do konce mi
bylo s ostatními moc fajn. Už
teď se těším na příští Bivak.
Libuška
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Celostátní setkání VIDA center ve
Zbraslavicích

John Lennon
Až ti bude v životě
nejhůř, otoč se ke
slunci a všechny stíny
padnou za tebe.

Dne 20.11.-21.11.2009 jsme
se zase po roce sešli, tentokrát
na pokraji Středočeského kraje a kraje Vysočina.
Zhodnotili jsme setkání za
velmi zdařilé. Však jsme se
těšili. Ala říkala, že pojedeme
přes Kutnou horu, znala ji jen
z kvartet, když byla malá. Bazilika sv. Barbory
v podzimním čase byla
úchvatná.
Také Zbraslavice postaveny
v pěkném zvlněném kraji a
středisko bylo položené u
Starého rybníka.

Domýšlivý žabák

Mark Twain

Neodpoutávej se nikdy
od svých snů! Když zmizí,
budeš dál existovat, ale
přestaneš žít.

Po příjezdu nám byly rozděleny pokoje, poobědvali jsme
(super domácí strava) a v půl
druhé začalo hodnocení VIDA center.
Připomínky, co se nám povedlo a zhodnocení lékáren.
Po přestávce byl úkol předvést postup práce dvojice
v léčebně. Našly se některé
nedostatky, ze kterých se

chceme poučit. Vše jsme si
řádně zapisovali.
Všechna VIDA centra byla
prezentována, protáhlo se to
až do 20 hodin (s odskočením
v 18 hodin na zase výtečnou
večeři).
Po 20. hodině většina poseděla v baru při dobrém pivečku
a víně. Měli jsme si všichni co
říci.
Druhý den ráno se většina
porozhlédla po okolí, byl nádherný den, však se také fotilo.
V 10 hodin jsme se rozdělili
do skupin a dostali jsme téma:
Proč nechci brát léky. Důvody
sepsali všechny přibližně stejně, někteří výtečně. Byl to
vlastně průzkum problému, se
kterým se setkáváme.
Ve 12,30 byl oběd a odjezd
k domovům. Karel s Hankou
měli odjezdy, příjezdy
v malíčku, tak jsme docestovali domů v pohodě.
Alča

Strom
Pevně do země vrostlý,
Buk se štěstím červenal,
To shazoval podzimní listí
A k odpočinku se
připravoval.
Na jeho větvích paličaté
listí,
Brání se statečně
podzimu,
Nechce opadat, nechce
zemřít,
Bojí se života bez slunce,
v blátě a ve splínu.
I já strach často mívám,
Jak podzimní listí si
připadám,
Chci k nebi kráčet,
Však jen do bláta a špíny
upadám.
Je tu však někdo,
Kdo ruku mi podal,
Od srdce má mě velmi rád,
Chtěla bych jemu za lásku
poděkovat,
A v jeho stínu říkat jenom
krásná slova,
A v jeho lásce se štěstím
hřát
J.V.

Celostátní setkání VIDA center ve
Zbraslavicích. Výměna zkušeností

Déšť

Skupinový výlet do Olomouce 17.11.2009
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Maják
Včera ráno jsem jela do práce.
Byla ještě poměrně tma. Stěrače líně stíraly začátek dne,
který sliboval déšť s kapkou
té mlhy okolo. Ještě než jsme
dorazili do cíle, uviděla jsem
rozsvícená okna v naší dílně.
A tehdy mě napadlo to slovo
„maják“. Jenže tentokráte
nehlídal lodě před ztroskotáním, ale lidské duše, které
vlastně mohou také ztroskotat, ale ne na skále, nýbrž samy v sobě.
Na světě je plno takových
majáků. Sice jsem zjistila, že se
strašně těžko hledají, ale přesto tady jsou. Jen se člověk
nesmí vzdát, nesmí přestat
bojovat, protože pokud rezignuje, zhasne i jeho vnitřní
světlo. Ano správně, protože
nejsou jen ta vnější, ale každý

V životě nevěř tomu,
kdo tě klame, ale
nezklam toho, kdo ti
věří.
Neznámý autor

člověk má v sobě i to vnitřní,
které mu pomáhá bojovat
s nepřízní osudu a hledat
„majáky“ kolem sebe.
Co si pod tímto slovem můžete představit? Nejsou to jen
instituce v podobě stacionářů,
chráněných dílen a dalších.
Možná se vám to už může
zdát otřepané, ale opravdu
pomáhá i pohlazení od přítele.
Já sama jsem vyzkoušela, jak
vám mohou kamarádi
v nepříjemných chvílích života pomoci s těžkou volbou, už
vlastně tou skutečností, že
jsou vám na blízku, že vám
naslouchají a trpí s vámi.

přátelé opustili, když je nejvíce potřebovali. Takže věty
typu „nejlepší přítel je ten,
který u vás zůstane, když se
k vám všichni odvracejí zády“
mají hodně do sebe. Jen člověk už jim přikládá velmi malou váhu, protože je slyší každý den.
Proto bych chtěla vzkázat
hlavně těm, kteří si z toho
dělají spíše srandu. Nikdy
nevíte, kdy se to dotkne i vás.
Kdy najednou zjistíte, že zoufale potřebujete to
„světlo“, ale všude
kolem bude naprostá
tma.

Celý život je jedna velká
hra. Je jen na nás jakou
taktiku zvolíme a jestli
budeme hrát fér. Jestli
se budeme snažit, přát
si a toužit po vítězství,
jestli budeme spoléhat
sami na sebe, nebo na
celý tým... Důležité je
však jedno - i přes
všechny nesnáze a faleš
druhých se nikdy
NeVzDaT!

P. Brašíková
Všem lidem bych takovýto
„maják“ přála. Ostrov světla,
kam by se mohli uchýlit
v nepřízni osudu, ať už by se
jim stalo cokoliv.
V dnešní době
není lehké takové
místo najít. Říkáte
Úsměv trvá chvilku, ale
si, vždyť každý má
někdy se na něj
přátel dost a já
vzpomíná celý život.
vám odpovídám,
Neznámý autor
že ne všichni mají
opravdu přátele.
Ano i dnes existují
lidé, které jejich

Co je to Program prevence
Mikulášské trhy v Javorníku
VIDA o. s. má jako hlavní
náplň provozování VIDA
center po celém území republiky. O této činnosti se lze více
dovědět i na www.ivida.cz.

ana Kleinová.
Na nás, psychicky nemocné
(blázny), se někdy pohlíží skrz
prsty. A jsou i lidé, kteří by se
na nás nejraději dívali skrz mříže.

Mimo tuto hlavní činnost
jsou i další programy
(činnosti): program zpětné
vazby, program spolupráce,
mediální skupina, plánovací
skupina a program prevence.

Aby se názor na duševně nemocné změnil, aspoň u dalších
generací slouží právě „Program
prevence“.

Činností programu prevence
se zabývají hlavně sami uživatelé psychiatrických služeb.
Otevřena je i účast pro rodinné příslušníky uživatelů psychiatrických služeb a pro zájemce z řad odborníků. Tuto
činnost koordinuje Mgr. Mari-

My, (blázni) chodíme do škol
povídat naše životní příběhy a
zkušenosti s léčbou i v dalším
životě s nemocí. Mluvíme i o
službách, které jsou pro nás
připraveny a slouží jako pomoc
v našem, někdy těžkém, životě.
Slouží k příjemnějšímu životu
v nemoci a pomáhají nám od-

dálit potřebu dalších hospitalizací, nebo se jim vyhnout
úplně.
Přednášíme budoucím odborníkům, budoucím sociálním
pracovníkům i stávajícím odborníkům a vůbec lidem, kteří
se chtějí něco dovědět o tom,
jak žijeme.
Já sám jsem letos
přednášel pěti
skupinám zájemců o problematice života
s psychickou
nemocí.
Nemáme v naší
náplni radit, jak
zlepšit odbornou

péči. Mluvíme o našich vlastních prožitcích a o tom, jak
žijeme nyní.
Pomáháme tak změně v nazírání na lidi s duševním onemocněním. A tak trochu máme i pocit užitečnosti.
Karel Dušek

Zahrada 2000 o.s.
Svépomocná skupina HOPE

Občanské sdružení Zahrada 2000 vzniklo v roce 1998
pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí z Jesenického regionu a spádového
území Bruntál. Jeho posláním je umožnit duševně nemocným lidem „návrat zpět do života“, uplatnit se v
lidské společnosti a pomáhat jim v jejich nelehké životní
situaci zdolávat překážky běžného života, které jsou
způsobeny jejich nemocí.

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

Svépomocná skupina HOPE je první klientská aktivita v ZAHRADĚ 2000. Do práce jsou zapojeni téměř
všichni pravidelní návštěvníci sociálně rehabilitačního
centra.

Celý rok 2009
Vždycky se nám zdá lepší
to, co nemůžeme dostat,
než to, co už máme. V
tom spočívá romantika a
idiotství lidského života.

vraždil. To bylo první kolo. Druhé spočívalo
v tom, že člověk musel běhat po stěnách, kde
byly staré nápisy mezi propastmi. Potom místo
nápisu tam byli ďábli. Běhat po ďáblech bylo
Erich Maria Remarque
velmi obtížné a potom se muselo vyskákat po
takové obrovské soše a na hlavě měla speciální
Zdravím všechny Zahradníky. nůž. A třetí kolo bylo, že sem byl v takové
Myslím, že tento rok byl špat- velké místnosti a byla tam princezna
v řetězech a byly tam obrovské přesýpací svítíný, byl sem štvanej jako pes.
cí hodiny a byl tam starý čaroděj
Spousta lidí se mě ptalo, jaký
s tuberkulózou. A řekl: „Vraž tu dýku do těch
mám názor a spousta lidí
hodin! Je tam díra a dýka je kód.“ Podíval jsem
skončilo v Bílé Vodě. Jelikož
se na princeznu a vrazil to tam a hodiny se
sem před chvílí přišel ze Zahrady domů a klasicky sme se rozletěly. Všichni ze sálu začali zběsile utíkat,
vstali mrtví, já sem se je snažil rozbít tím kódoštěkali, tak sem ve skvělé
náladě. Jak začal tento rok, tak dem, ale proměnili se v popel a hned se složili
sem si nahrál na segřin počítač zpátky, takže mně prince Persie zabili, protože
mrtví zabít nejdou. Takže to všechno dobře
hru Princ z Persie a koupil
dopadlo, vstali mrtví a princezna byla zachrájsem si ovladač na hry na poněná a hra tím pádem dohraná!
čítač. Celá hra spočívala
v tom, že princ Persie měl
Potom sem si koupil hru Stříbrný vodopád a
princeznu a tu mu odvezli do ta už byla jenom na klávesnici a na myš. To
otroctví a on ji musel vysvobyl asi měsíc březen. Je to o takové vesnici,
bodit, takže se ocitl v jiném
která se jmenuje Servajvl a já sem byl jeho
městě plném vojáků. Se
princezna a měl sem s sebou dva pomocníky,
vztekem sem je všechny po-

alchymistku léčitelku a rostlinnou léčitelku a
vesnice byla v obležení nepřátelskými vojsky.
Opustil sem vesnici a šel plnit úkoly, které mi
zadával počítač a já je musel plnit. V červnu
tohoto roku shořel hard disk, asi čtrnáct dnů
trvala výměna a já mohl pokračovat. Nebudu
popisovat úkoly, protože by to bylo na moc
stránek. Poslední úkol byl zabít šest kostlivců se
sekerama a štítama a to se mi povedlo předevčírem. Potom mě počítač poslal do vesnice zpátky a když vyjdu zpátky z vesnice, tak počítač mi
zadal nový úkol a ti vojáci, proti kterým bojuju,
mají stejnou imunitu. Na začátku, když sem
Stříbrný vodopád začal hrát, skoro nejdou porazit obyčejní pěšáci. Takže nevím, jestli tento
rok nestojím na místě. Aspoň sem trochu přispěl do internetové sítě. Dobře sem se vyzuřil
na klávesnici. Aspoň sem nic neudělal, doufám,
že příští rok bude lepší, a že se mi vrátí do života optimismus, který sem ztratil před mnoha
lety.
2010 Čau Adam

