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Léto budiž pochváleno
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Dobře známá nepohádka 2

Pavlíniny návštěvy v dílnách, jak tomu doma
říkáme, byly zpočátku sporadické, pak byla tři
roky v Ostravě, mezitím prošla peripetiemi
svých zdravotních komplikací a při tom všem se
zdokonalovala v tom, co dělá nejraději – práci
s hlínou.

Po těch několika měsících opravdové starosti
sama o sebe bez rodičů za zády, to změní
každého člověka. Pavlína se mi mění před očima
z malého dítěte v sebevědomou ženu, která se
chopila podané ruky a dělá, co umí, aby toho
v dobrém slova smyslu využila. Musí neustále
komunikovat , překonávat bolesti
„celého
člověka“ , protože sama chápe, že se příležitost
nemusí opakovat a doba, kdy jí slouží zdraví se
může změnit ze dne na den.

Když už se na ni konečně osud usmál, darovaná
ledvina jí pracuje na 100%, samozřejmě přišly na
řadu další životní nároky. Osamostatnit se jako

Díky všem pracovníkům Zahrady 2000 a také
všem klientům, se kterými se Pavlína setkává, že
změnil život celé naší rodiny a já vám chci všem

každý mladý člověk.

za to poděkovat.

A díky Zahradě se splnilo i toto její přání.
Dostat možnost řádně pracovat a mít
samostatné bydlení, to je pro ni zase posun
kousek dál . A nejen to. Dostat zodpovědnost,
zanechat po sobě kus práce, to člověku hlavně
zvedne sebevědomí.

Jako učitelka chápu náročnost práce s lidmi, a
proto si moc vážím příležitosti, kterou jste
Pavlíně dali.

Díky dlouhodobé dceřině nemoci a téměř
desetiletému pobytu po nemocnicích tomu
musím říkat zázrak.

Dana Brašíková
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Pavlínka a její uspokojení v práci

Ahojky Zahradníci

Jsem máma Pavlíny Brašíkové a sleduji rozvoj
občanského sdružení Zahrada 2000 v podstatě
od jeho vzniku, protože je úzce spjat s osudem
mé dcery.

Košíkářská dílna na plné 3
obrátky
Adam a květiny
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Nejdůležitější body:
• Jsem máma Pavlíny
Brašíkové a sleduji
rozvoj občanského
sdružení Zahrada
2000
• A díky Zahradě se
splnilo i toto její přání
• Zkrátka je tu stále ta
přátelská atmosféra,
pro kterou to tu mám
tak ráda
• Takže máme
zasazeno, ještě jak to
poroste.

Přeji vám všem hodně radosti z práce v dílnách,
hodně spokojených klientů a jejich rodinných
příslušníků.
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Bílý květ
Bílý květ
padá tiše k zemi
už dávno
sladké slzy
vyplakal
Modlitbu
ke všem stromům
přeříkal
Smířen
se svým osudem
padá dál
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Léto budiž pochváleno

Lé

Bláznivě se řítí svět,
to budiž pochváleno,

Věděl
co vše
brzy ztratí
přesto
nelitoval
My lidé
víme
co vlastníme
až když
to ztratíme
Náš život
je dlouhý
přesto
jím mrháme
Příroda
ví
kdežto lidé
jsou stále
nevědomí
Pavlína Brašíková

Do budoucna divě vpřed.

Lidi mají dovolenou.

Kde jsou léta mého mládí,

Kde kdo si myslí,

A to je to, co mi vadí,

Že je světa střed.

Že stáří se pomalu blíží,
Jako lstivý had se ke mně plíží.

Vstříc
své smrti
Věděl
že jeho život
bude krátký
přesto ho
miloval
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Kalí se mi pomalu můj hled,
Já neberu hru na beránky a vlky,

Smutek po mě sáh,

A nemám rád prázdné plky,

Optimismus plách,

Prý jsi to, čím se cítíš

Zamýšlím se nad člověkem,

Čas však ničím neošidíš.

Ano, je to právě věkem,
Po nebi mráčky plují,

Marné jsou na mládí kůry,

Pomíjivost zpodobňují.

Nepřijde mi pomoc z hůry,
Příliš mnoho nápadů,

Kde jen má svoboda je,

Pána žádám o radu.

Kde jsou krásné mládí ráje,
Kukačka počítá pět křížků,

Kde je ta cesta pravá,

Nezdolám překážek výšku.

Sám sebe nepoznávám,
Když se vzhlížím v zrcadle,

Na té překážkové dráze,

Stáří síly ukradne.

Za mladost se platí draze.

Aleš Pokorný

Dobře známá nepohádka

Žil byl v jedné zemi vládce, který
věděl, že vládne tak bídně, že
nebude vládnout dlouhý čas,
ostatně se podle toho i jmenoval,
ale to pro náš příběh není
důležité. Byl obklopen rádci,
s nimiž sdílel jedinou touhuvládnout. Vládnutí miloval. Ale
nemůžete jen tak vládnout beze
slova. A tak onen vládce se svými
rádci vytvářel dojem „že se něco

děje“. Chtěl být zapsán jako osvícený vládce, a
tak reformoval.

Léčebenské slavnosti Šternberk červen

Mnoho mluvil o zdraví svých
poddaných. Ale především chtěl, aby jemu a jeho
známým a známým těch známých platili. Zlý
pohled hodil na kuřáky, tož kouří se od
nepaměti. Ale že jim jejich potěšení zdražil, mu
nestačilo. Chtěl jim zvýšit i pojistné. Proč, když
si u každého paklíku cigárek za svou vášeň platí,
neřekl jim.

Možná pokud se svými rádci bude vládnout,
zvýší pojistné vysokohorským turistům(když jdete na
kopečku , spíš můžete spadnout) nebo těm co mají
koně pod kapotou(no tam se toho vejde). Ale aby byly
v nemocnicích sačky do odpadkových košů, to určitě
nezvládne.
Pro Zahradní noviny Ota Ševčík
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Pár haléřů

Tudy koleje nevedou

skládat verše
do obálek
bez adres
které nikam
nevedou

Občas si řekneš
že dál už to nejde
tudy koleje
nevedou
Občas si řekneš
že tvá síla
vzala si
dovolenou

pak je házet
do velkých schránek
však lidé
si je přeberou

Nechala tě
stát
uprostřed nádraží

skládat do obálek
pocity, city
výkřiky

láska přeci
nic
neváží

zalepit známkou
která dávno
neplatí

jen ti utekla
za jinou

pár haléřů
jako
spropitné

Občas si řekneš
že dál už to nejde
tudy koleje
nevedou

na cestu
jež nemá boty
kabát
ba ani košili
bůh ví
co tehdy
lidé nosili

Občas si řekneš
kde stále brát
zelenou

Karel a jeho pořádek - košíkářská dílna jede
na plné obrátky.

bederní roušky
a roušku
přes oči
dnes jsou
lidé
v oblecích
zato slepí
občas hluší
každý si přeci musí
pomoci
sám
s pár haléři
které jim
zbyly
na dně
bezmoci
Pavlína Brašíková

Ahojky Zahradníci
Zdravím všechny po dlouhé pauze. Je to už tři měsíce, co jsem
zde v dílně nebyla, a tak jsem moc ráda, že mohu být zase
mezi vámi. Moc se mi po vás všech stýskalo a špatně jsem
nesla, že jsem tak náhle můsela zůstat doma. Ale mé
nenarozené miminko mi dávalo hodně zabrat. Je bezva, že to
tu stále vzkvétá a že jsme tu potkala znovu známé tváře. I můj
pejsek Arka byla z cesty sem tak nadšená, že mě z autobudu
doslova stáhla, jak poznala Dětřichov. Málem jsem díky ní
spadla ze schodů... tak jsem tedy konečně tu a můžu přispět
svým dílem – maluju očička pro ta krásná šitá zvířátka, co se tu
stále šijí.
Největší radost z mého návratu měl očividně Honza D., který
mě radostně vítal a doslova se ode mě nemohl odtrhnout.
Ostatní mě zahrnovali otázkami jak se daří, že jsem chvílemi
nestíhala odpovídat. Zkrátka je tu stále ta přátelská atmosféra,
pro kterou to tu mám tak ráda.
Tak ve středu naviděnou Lucka

když ani ta
červená
nebliká
Jen černý
semafor
zase se ti
vysmívá
Láska
ta čarodějka
mámivá
utekla, utekla
utekla
za jinou
Pavlína Brašíková

Zahrada 2000 o.s.
Svépomocná skupina
Naděje HOPE
Svět natřený na bílo

Adresa
Dětřichov 32, Jeseník 79001

Točí se, točí
svět natřený na bílo
Lidské slitování
kamsi zmizelo

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

zahrada2000.cz

Jen čas
buší do bubnů
tikot
tichých výkřiků
jež nezmrznou

Naše keramické puzzle

Točí se, točí
svět natřený na bílo

nadeje.zahrada2000.cz
eshop.zahrada2000.cz

Svět malých myšlenek
a velkých hlupáků

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

Svět
Kde boty jsou příliš
malé
a ceny vysoké
platy klesají
ceny stoupají

Dekorační květiny v rané fázi.

Jen tam nahoře
všichni plesají
že jejich opasek
má stále
co obepnout
Točí se, točí
svět natřený na bílo
I zlato kamsi se
ztratilo
Zůstaly obrazy
beze jmen
zůstal krok
který nebyl
Překročen
Pavlína Brašíková

Zahrada v Zahradě

Ahoj Zahradníci!
Tak nám to zase uteklo a je léto. Vyrobil sem
s Jindřiškou květináče se stromem a měsícem.
Už sou v obchodě a přesunul sem se na
zahradu. Kde sme s Jirkou Peterkou
vybudovali 5 záhonů pro pěstování
dekoračních květin. Když se nám to povede,
budou dekorační květiny na podzim
v obchodě na prodej. Takže máme zasazeno,
ještě jak to poroste. Ale má být dobré léto, tak
by to mělo růst. Vrátil sem se do keramické
dílny a napadlo mě vyrobit velké květináče
šestihranné. Bylo by to velmi problematické na

výrobu a málem sme to nedali do pece.
Nakonec v peci praskly. Už tak velké věci
nebudeme vyrábět. Teďka mám rozdělané
šestihranné květináče menší s kopretinou, ale
bude to trvat trochu dýl, protože teďka
umývám okna. Počítač teďka nehraju, stabilně
mě poráží, hezké léto přeje
Adam

