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Nejdůležitější body:
• Včera ráno jsem jela
do práce.
• Co si pod tímto
slovem můžete
představit?
• Všem lidem bych
takovýto „maják“
přála.
• V dílnách dělám
pokaždé něco jiného,
nemám ráda
stereotypní práci.

V

čera ráno jsem jela do práce. Byla ještě
poměrně tma. Stěrače líně stíraly začátek
dne,
který
sliboval
déšť a
zase
déšť
s kapkou
té mlhy
okolo.
Ještě než
jsme
Mira Moš
dorazili
do cíle,
uviděla
jsem rozsvícená okna v naší dílně. A tehdy mě
napadlo to slovo „maják“. Jenže tentokráte
nehlídal lodě, ale lidské duše, které vlastně mohou
ztroskotat, ale ne na skále, nýbrž samy v sobě.

N

a 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 člověk má v sobě i to
vnitřní, které mu pomáhá bojovat s nepřízní
osudu a hledat „majáky“ kolem sebe.

pomáhá i pohlazení od přítele. Já sama jsem to
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.

V

šem 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 si, vždyť každý má přátel dost a já vám
odpovídám, že ne všichni mají opravdu dobré
přátele. Ano i dnes existují lidé, které jejich
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.

P

roto 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
Pavla Brašíková

C

o 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

Mira Moš
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Šachy života

Andělské pohlazení
Zase je navlékáš
staré korálky
jež na niti
se matně lesknou
Zase je navlékáš
a osud
ten známý
protihráč
tiše se směje
Esa z rukávů tahá
jak kouzelník
na přehlídce
a ty jen
čekáš
s čím
příště
se budeš prát
Ale od čeho
jsou andělé
stačí
zavolat

Černá, bílou střídá
šachovnice života
od pěšce po krále
avšak pozor na tvrdý
pád
Střelcem střílíš
koněm skáčeš
s námi však osud
často zametá
Stačí jeden tah
a jsi v koutě
ale v osudu není
žádná odveta
To jen v lidech
občas nenávist
dřímá
chtěli by dát
šach mat
zničit soupeře
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Občas si říkám
má cenu
v sobě nenávist
držet
Vím, život nás
nešetří
rány rozdává
překážky rozhazuje
Pak musíme
v sobě najít
sílu
čelit všemu
s úsměvem
I pěšák
má v šachu
roli důležitou
i z pěšáka
se může stát
král
P.B.

a tmu protrhne

Svět očima klientů sociálních služeb

světlo

Přátelská dlaň
jež
pohladí
a
vrátí víru
Hej, osude
teď už se
můžeš
smát
já mám totiž silnou
zbraň
PŘÁTELE
P.B.

Pojďte se s námi podívat na to, jak
uživatelé sociálních služeb vnímají svět
kolem sebe.
Cílem této soutěže je ukázat veřejnosti svět
očima uživatelů sociálních služeb a
předcházet tak jejich stigmatizaci.
Přímými účastníky soutěže se mohou stát
uživatelé sociálních služeb , Zahrada 2000
o.s., Darmoděj o.s., Boétheia Jeseník.
Uživatelé, kteří mají zájem, ať pořídí
fotografie nebo fotografii toho co nejlépe
vystihuje to, co vidí kolem sebe. Fotografie
mhou být jen v podobě elektronické ve
formátu JPG. Takto pořízené fotografie
mohou uživatelé sociálních služeb předat
vedoucímu své sociální služby, nebo je
doručit na adresu Darmoděj o.s., Dukelská
456, Jeseník 79001. V elektronické podobě
je možné fotografie zaslat na adresu
darmodej@darmodej.cz nebo je osobně
donést na CD nebo USB flash disku. Na
adresu výše uvedenou.
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Obrázkové zpravodajství z akcí a práce
Zlatorudné mlýny-sociální klub

Dokonalé fotograﬁcké kompozice
I přes překážky jsme došli k cíli

Minigolf v lázních
Kamaráde, “Víš jak na to?”

Chvíle soustředění
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VIDA centrum
Jeseník

Adam –medailonek

Poskytuje zdarma

Ahoj Zhradníci, byl sem
požádán Hankou, abych
napsal svůj medailonek, a tak
píšu. O všem se však
zmiňovat nebudu, nebylo by
to dobré pro moji osobu.
Vyrůstal sem v normální
rodině, až v osmi letech se
rodiče zajímali o církev a o
náboženství, takže se z nás
musel stát věřící a byli sme
pokřtěni. Za pár let se církev
rozpadla a mě strašně táhla
černá magie. Otec se
odstěhoval a brácha měl Punk
na deskách a to se mi hodně
líbilo, ale ještě víc mě táhl
„smrtící metal“ (death metal).
Bratr mě několikrát varoval,
ať si s tím nezahrávám , ale já
sem ho neposlouchal. Pil sem
ho po douškách s absolutní
závislostí a něco se mi
podařilo. V sedmnácti letech

sem získal HCV pozitivitu. Za
své výstřední oblečení a své
sprosté chování mě okolí
začalo nenávidět a musel sem
se odstěhovat do Prahy.
Abych zůstal žít, brácha
s kamarády sehnal místo na
jednom pražském SQTU, a
tak sme vesele začali bydlet
v Praze s pražskejma
pankáčema a bylo to celkem
dobrý. Ve spodním patře
bydlel jeden Američan a
vykládalo se o něm, že je to
ňákej ožraleckej rváč
z Bronxu. Pak sem se
s klukama dozvěděl, že v
„Black hend“ má pronajatou
místnost a že tam učí
sebeobranu. Tak sme tam
s bráchou zašli a z opilce
z Bronxu se stal mistr tří
černých pasu z 200 let staré
asociace KUNG FU a GU
FU a říkal, že nás bude učit

karate a říkal, že nás bude učit
zadarmo. Za měsíc řekl, že
sme se nic nenaučili, začal
zuřit. Byli tam i žáci ze Států
co bydleli zrovna v Praze.
Začal do nás kopat, mlátit a
my sme se začali učit. Občas
sem měl pocit, že z nás sedře
kůži a já sem říkal: „Konečně
škola černé magie-magie
pohybu“. A můj cíl byl získat
černý pás, ale skutečnost byla
jiná. O několik měsíců později
mistra zbila pražská policie.
Musel ležet v nemocnici,
odkud ho vyhodili a
s těžkými zraněními ho
pražská ulice dorazila a potom
ho poslali v urně do Států.
Mně zůstaly papíry kurzu
karate a tím se rozplynul i můj
sen získat černý pás.
Pokračování

INFORMACE O
MOŽNÝCH FORMÁCH
REHABILITACE PRO
KLIENTY S
PROBLEMATIKOU V
OBLASTI DUŠEVNÍHO
ZDRAVÍ.

PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ
NA BÁZI VLASTNÍCH
ZKUŠENOSTÍ S DUŠEVNÍ
NEMOCÍ.

MOŽNOST ZAPŮJČENÍ
ODBORNÉ LITERATURY
NEBO

DVD S DANOU

TÉMATIKOU.

FORMU PŘÁTELSKÉHO
SDÍLENÍ PROBLÉMU.

Pro koho tu jsme?
JSME TU PRO VÁS VŠECHNY:

KDO MÁTE STAROST O SVÉ
DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

UŽIVATELE

možná příště Adam

PSYCHIATRICKÝCH SLUŽEB

PŘÍBUZNÉ A BLÍZKÉ

Naše „Tvořivé čtvrtky“

UŽIVATELŮ
PSYCHIATRICKÝCH SLUŽEB

ODBORNÍKY Z OBLASTI PÉČE
O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Z ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI

Čím začít?

Dodržet postup

PA NSKY KLUB VAR ENI
Každý pátek 10.45 –12.15 v kuchyňce a
okolí. Zodpovídá: M. Hovanec
Šé#uchař: Adam Tichý

A pečlivě!

Konečný usměv

Na každý týden šé#uchař vyhlásí téma,
kdo má zájem projevit své kuchařské
dovednos0, nahlásí se do čtvrtku, aby
jeho nápad mohl být realizován.
Nakoupení surovin atp.
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Záchranná brzda

Podzimní kouzlo
Touha padlých listů
něhu uzavírá
touha pohádek
v mladých srdcích
touha písní
na větrných hůrkách

Každý den začíná budíčkem
v šest ráno. Sice nerada
vstávám, ale vždy se těším, že
jakmile otevřu oči, uvítají mě
stromy a modrá obloha.
Z postele mám totiž výhled na
celé okolí.

Jednou jsem si také
vyzkoušela tkát na
tkalcovském stavu. Ale jelikož
jsem strašně malá, dá to
velkou práci. Pokud zbude
čas, učím se plést i košíky.
Zatím umím alespoň základy.

A pak do práce. Vlastně do
dílen. Vždy se tam moc těším.
Příroda se v tu dobu probouzí
a cesta, která trvá asi dvacet
minut, je vždy vzrušujícím
zážitkem. Hory vás obklopují
ze všech stran a naskýtají
úžasnou podívanou.

Lidé v dílnách jsou, dá se řící,
moje druhá rodina. Víte,
v dílnách to není jen o práci,
ale také o životě.

Mlýny tiše melou
v podzimním
soumraku
báby drhnou
peří
do duchen
a nad tím vším
vznáší se kouzlo
dávných
příběhů
V polích červená
jablíčka
zatoulaná
klubíčka
dávných snů
a v plášti
z barevného mramoru
poslední tóny
zní
poslední chvíle
před bílým
svítáním
P.B.

Mira Moš

V dílnách dělám pokaždé
něco jiného, nemám ráda
stereotypní práci. Nejvíce
dělám s keramikou, vlastně
s ní dělám už od dětství. Voní
po půdě a dají se s ní dělat
doslova zázraky, tedy pokud
to umíte.

Po celém světě jsou
dílny a stacionáře.
Záchranné brzdy
v našem uspěchaném
a hektickém životě.
Nebojte se za ně zatáhnout,
vždyť tam najdete tu
pomocnou ruku, kterou tak
nutně potřebujete. Vždy se
tam najde vlídné slovo, které
vám vrátí vaši ztracenou
sebejistotu a rovnováhu.
Pavla Brašíková

Léto a dovolená
Zase jsem u výroku-srpen
pryč, dovolená pryč, vánoce
„na krku“ v dobrém slova
smyslu, však se myslím na ně,
všichni těšíme. Já aspoň moc,
vše si chystám s předstihem a
mám už pět dárků.
Ale vraťme se
k dovoleným. Paní
vedoucí Jitka se vrátila
z Řecka opálená, plná
nové energie, však
zase pro nás
v sociálním klubu něco
nachystá. Alča letos

Mira Moš

Protože tyto dílny jsou, dá se
říct, život. Sice trošku jiný, je
to taková záchranná brzda
v tom klasickém
životě, kde na vás vše
útočí a občas se
stane, že to prostě
nezvládnete. Myslím
si, že se za to člověk
nemusí stydět. Né
každý může být ta
dravá ryba v rybníce.

byla v Maďarsku bez manžela.
Vše ji vyšlo bezvadně, počasí,
ubytování a obrovské termální
lázně krásně zabezpečené.
Jmenují se Bükfürdo.
Nacházejí se dvě hodiny od
slovenských hranic směrem
na Soproň.
Každý tráví dovolenou trochu
jinak, podle svých finančních
možností. Naďa s Milanem a
jeho kamarádem chodí po
našich kopcích aspoň o
víkendu. Mají vždy kratší
dovolené. Adam s Luckou

Nic není, jak se zdá
Nic není
jak se zdá
i tma v sobě
světlo
skrývá
i v ptačím zpěvu
ticho
zní
No tak blázne
neblázni
Celou cestu
jel jsi po hlavní
najednou
dáváš přednost
všem kolem
sebe
kam vedou
kroky
slepce
a kam kroky
bez očí
Nic není
jak se zdá
láska víru
neskrývá
po ránu
nepřichází
noc
jen se tiše
stmívá
Nic není
jak se zdá
přesto vím
že smích
se usmívá
P.B.

většinu času dovolených
trávili v Jeseníku. Jirka, náš
pan „kobercář“, na zahrádce.
Byl tam spokojený, ikdyž říká,
že už tolik nestíhá. Marcelka,
paní pradlena, si užívala
dovolenou v Jeseníku
s rodinou. Karel, jak jinak,
v Jižních Čechách na vodě.
Každý den překrásného léta
utekl jak voda, v myslích se
budeme těšit na další.
Alča

Zahrada 2000 o.s.
Svépomocná skupina
Naděje HOPE
To se nám
povedlo,
hlavně Lucce

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“

Konference sociální
psychiatrie v Karlových
Varech 4.-6. 11. 2010
Každý rok s těšíme na třídenní konferenci
sociální psychiatrie. Letos jsme ale mrzutí,
je to pro nás do Karlových Varů hodně
daleko. Jsou i zajímavá témata, což nás
také mrzí. Setkáváme se také se
spolupracovníky ostatních VIDA center
z celé republiky, nabereme nové poznatky
pro svou práci ve VIDA. Je to prostě
vždy super.
Alča

„Moje“ Vltava 2010
Již deset roků se účastním splutí Vltavy z Vyššího
Brodu do Boršova.
Poprvé jsem splouval ve věku čtyřicet čtyři let. Bylo to
v roce 1989. Druhá moje účast byla v roce 2001. Od té
doby, s výjimkou roku 2002, jezdím pravidelně. Letos
mi je šedesát pět let a byli se mnou dva lidé starší než
já o deset let.
Jezdí s námi i děti, které je ještě nutno přebalovat.
Letos jsme ve výpravě měli i dva pejsky a tak jsme si
museli hlídat potravu. Výhodné bylo to, že jsme se
nemuseli shýbat pro upadlý proviant. Byl bleskově
„vyluxován“.
Ono toto splutí Vltavy nebereme jako sportovní
výkon. Je to takové milé, každoroční setkání dobrých
známých. Máme to celé rozdělené do čtyř etap a
prokládáme to jednodenní prohlídkou Českého
Krumlova.
Náročnost máme zmenšenu už i tím, že do lodí si
neberme celou bagáž. Stačí nám v lodích jídlo, pití a
pověrčiví si berou i pláštěnku. Ostatní nám převáží
doprovodné vozidlo.
Dnešní vybavení kempů je na vysoké úrovni. V
každém kempu se lze nasytit i teplým jídlem a
vykoupat se v teplé tekoucí vodě.
Nějaké shánění lodí a jejich doprava na řeku také
odpadá. Všude jsou půjčovny a přivezou i odvezou si
lodě a dokonce ty gumové i nafouknou.
Letos byla voda dost „rychlá“ a tak jsme se ani
nestačili unavit. O to více času jsme měli popovídat si
o našich životních novinkách a vůbec si poklábosit.

Počasí, oproti loňskému roku, nebylo zrovna ideální.
Pršelo nám dvakrát, ale ne v době kdy jsme byli na
vodě. Můj stan (nový) dvakrát propustil vodu dovnitř.
Ostatně co se dá čekat od stanu za čtyři stovky. Díky
té nízké ceně jsem se lehčeji rozhodl stan po poslední
noci nebalit a nechat ho aby si prohlédl kontejner ve
Zlaté koruně zevnitř. Ostatně byl to jediný
jednoplášťový stan naší vodácké výpravy.
Já osobně jsem se plavil na raftu, neboť preferuji
jistotu. Nevyhledávám totiž zbytečně adrenalinové
situace. Ovšem rád se dívám na pokusy lidí, kteří právě
takové situace vyhledávají, a nevadí mi, když ty pokusy
končí obrácením do vody. Dokonce jsem si s chutí pár
takových pokusů i natočil.
Ovšem tím, že jsem plavil na raftu jsem se namočení
stejně nevyhnul. Jako „háček“ jsem musel raft
přitáhnou ke břehu. Jednou jsem dokonce byl tak
„šikovný“, že jsem spadl. Těžko bych někomu
vysvětloval, že jsem se nevyklopil i s kánoí.
Počasí nám přálo tak, že až po odevzdání vypůjčené
výbavy spustil svatý Petr pořádný déšť.
Celou letošní „vodou“ jsem si také připravil náplň na
pár hodin činnosti. Budu upravovat obrázky a
sestavovat filmové záběry do podoby „filmu“.
Do Prahy a dále do svých domovů jsme se vrátili
všichni a těšíme se na „VLTAVU 2011“.
A na „VLTAVU 2011“ má s námi jet vodačka ve věku
necelých šestnácti měsíců. Loni s námi byla také, ale to
se její maminka dověděla až po návratu od lékaře.
Ostatně je to sestra vodačky, která s námi byla ve věku
necelého roku.
Karel

Zakázka pro penzion

V podzimu svléká se
ticho
V podzimu
svléká se
ticho
purpurové pláště
šumících
nadějí
cesty s povozy
a vítr
jenž utichá
Ohníčky smíchu
na polích
brambory praskají
v ebenové
hlíně
kuličky střežící
měňavé
štěstí
Dětství stříbrných
potoků
s vlaštovkami
se opět vrátí
na stráních
v mlází
V podzimu
svléká se
ticho
a ty pomalu
dospíváš
v podzimu
svléká se
ticho
úsměvy
duhových snů
P.B.

