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ZAHRADNÍ NOVINY
OBČASNÍK, VYDÁVANÝ REDAKČNÍ RADOU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZAHRADA 2000, MÁ PŘIBLÍŽIT
ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI SLUŽBY SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍHO CENTRA SÍDLÍCÍHO V DĚTŘICHOVĚ 32,
BÝVALÁ MŠ.

Sekáčový bál 27.3.2010
Uvnitř tohoto vydání:

Dne 27.3.2010 zorganizovala Zahrada 2000 spolu
s VIDA o.s. a UNO OK v Kapli Sekáčový bál pro
veřejnost a hosty.
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Módní přehlídka o nejlepší sekáčový oblek nebo
šaty se velice dobře zhostila za Sjednocenou
organizaci nevidomých a slabozrakých Iva Malá.

Narozeniny-společenská 2
akce

Byla uspořádaná velká tombola, kde se rozdávaly
velice pěkné a hodnotné ceny. Občerstvení bylo
dostatečně zajištěno a všichni hosté se dobře
bavili.

Naše akce v obraze

Přednášky

3

Milanova zima
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My a hvězdárna
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Zahájení Zahradnické
turistické sezóny
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Je smutné, že v Jeseníku je dlouholetou praxí, že
se na postižené zapomíná a odpovídala tomu i
účast veřejnosti. Kaple byla krásně vyzdobena a
k tanci a poslechu hrála Jesenická horská kapela.
Na závěr všeci účastníci ale konstatovali, že se
náramně bavili a těší se na příští ročník.
M.M.

Nejdůležitější body:
• Klub na Hoře
provozují místní
Brontosauři

Zasmějem se víc

Taneční dorost

Prodavači v gala

• Vyprávění bývá
provázeno
promítáním filmů
nebo fotek
• Potom nám pan
Klásek zodpověděl
naše dotazy
• 9.4.2010 jsme se
rozběhli do Horní
Lipové-lesního baru.

Málem filharmonie

I tak se dá řešit spor
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Naše akce v obraze
Libuška a její narozeniny

Černá růže

Nevoní, nepíchá
černá růže z Jericha
co sebou půlnoc přináší

Jedna pusa

Velké objetí

Gratulanti

Dvě kamarádky

ví jen ona
nechtěná, nežádaná
přec krásná
jak mladá panna

Černá
prý smůlu nosí
neštěstí v kapkách rosy
ale já nevěřím
i bílá má svůj splín
na holých stěnách

Narozeniny-společenská akce

Černá růže
dar od kováře
i v drsných rukou

Jitka a narozeniny

láska vzkvétat může
bez trnů, bez obrany
leží mi v rukou
poklad cenný
spoutaný oheň
v kráse ženy
Pavla Brašíková

Jitka a dárek

Pohled z jedné strany stolu

Pohled z druhé strany stolu

Gratulace od Jindřišky
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Přednášky
Chtěla bych se podělit se
všemi Zahradníky se zážitky a
pozvat je na zajímavé akce, o
kterých možná nevědí. Už asi
pátý rok navštěvuji klub na
Hoře, který provozují místní
Brontosauři. Nachází se ve
škole Průchodní v jedné třídě
v prvním patře v budově. Je
zde velmi příjemné prostředí,
stylově zařízené a milí lidé.
Předsedou této party je

Tomáš Hradil, kterého mnozí
jistě znají. Většinou dvakrát
v měsíci, vždy ve čtvtek od 17
h o d i n s e zd e k o n a j í
přednášky, většinou
cestopisné, ale i přírodovědné,
ekologické, historické. Toto
většinou velmi poutavé
vyprávění bývá provázeno
promítáním filmů nebo fotek.
Tímto způsobem jsem
„navštívila“ spoustu zemí,

například Nový Zéland,
Thajsko, Čínu, Izrael, Kongo,
Bulharsko, Rusko, Polsko,
Ugandu. Pohostí vás
výborným čajem a často i
exotickou pochoutkou
navštívené země. Proto
neváhejte a přijďte také, bývají
vždy vylepené plakáty a vstup
je volný, nebudete litovat.
N.S.

Kdo ví, pochopí…

Šál z úsměvů
protkaný duhou krásných
rán
vstříc dnům, vstříc
pokorám
nové věty, nová slova
budu loupit z klíčů
houslových
zlatý slavík
ta lidská pýcha
všedních dnů mi odpoví

Mládí je nejkrásnější
dobou života, škoda že
musíme nejdříve
zestárnout, abychom to
poznali.

Největším štěstím v
životě člověka je vědomí,
že nás někdo miluje
proto, jací jsme, nebo
spíše přesto, jací jsme.
Romain Rolland

člověk vznešený svou
krutostí
kráčí po slzách lidských
ran
a já volám slova bolesti
do hluchých duší černých
vran
Pavla Brašíková

Milanova zima

Zahrada 2000 o.s.
Svépomocná skupina HOPE

Adresa
Dětřichov 32, Jeseník 79001
Telefon: +420 584 401 195
E-mail: info@zahrada2000.cz
nadeje@zahrada2000.cz

Do baru pěšky

Co mají?

Sedmá fotografuje

Na taxíka nám už nezbylo.

zahrada2000.cz
nadeje.zahrada2000.cz
eshop.zahrada2000.cz
“Když zjistíš co chceš, našel
jsi všechno co v životě
potřebuješ”

My a hvězdárna-pozvání

Jsme herci s maskou

Čti mezi řádky
možná je to v dálce
ukryté

Už dlouhou dobu jsem si říkala, že bych ráda
navštívila místní hvězdárnu v areálu školy
Průchodní. Konečně ve středu 24.3. se tento
plán uskutečnil. Bylo jasno a vcelku teplo.
Krátce po sedmé hodině jsme vystoupili po
schodech na místo, kde nás přivítal pan
Klásek. Byli jsme čtyři zájemci. Napřed nám
poutavě a vtipně vyprávěl o různých
zajímavostech z oboru astronomie. Potom
jsme vyšli na terasu a menším dalekohledem
pozorovali krátery na Měsíci, který šel do
úplňku. Potom jsme šli do otevírací kopule a

N.S

a neodvracej tvář
i když láska na chvíli
bolí

Jsme herci s maskou
kterou nesundáš
obnažen až na kost
i duše jsou bílé
nezraňuj to co znáš
a važ si každé
krásné chvíle
Pavla Brašíková

tady velkým dalekohledem užasle zírali na
Saturn a její krásný prstenec, načervenalý Mars,
plejádu hvězd tzv. Kuřátka a znovu obrovský
Měsíc. Potom nám pan Klásek zodpověděl
naše dotazy. Před odchodem jsme ještě
obdivovali citronovník v květináči obalený
opojně vonícími květy s jedním krásným
zeleným citronem. Návštěvu hvězdárny všem
doporučuji, budete nadšeni jako my výletem po
hvězdách. Koná se každou středu v 19:15
hodin.

Zahájení Zahradnické turistické sezóny 2010
9.4.2010 jsme se rozběhli do Horní Lipovélesního baru. Vycházka asi 5 km je i pro naše
tělesně handicapované Zahradníky krásným
sportovním výkonem. Například Jirka Navrátil
klidně zvládne Travnou-Borůvkovou horu,
což je vynikající výkon. Na zahájení našeho
turistického putování jsme se již těšili, zvláště
po tak dlouhé a dlouhé zimě. Co nás u baru
čekalo? Zase doplněné stanoviště od čaje,
džusů, piva, rumu, velikonočních vajíček až po

velkého pečeného beránka a právě čerstvé
ostravské klobásy, pochutnal si i Míra Moš a
Kája Klézl, ani se nechtěli podělit. Poseděli
jsme skoro hodinu a půl, domluvili další
turistické akce a holky už spěchaly za
medvědím česnekem.
Obdivovali jsme volně rostlé narcisky a
spokojeni odešli na vlak. Zde jsme mohli
zhlédnout Muzeum Slezského Semmeringu a
odcestovali domů.
Alča

