
Tma 

Tmou jdou ve dvou 

Tma kráčí sama 

Tmy ztrácí své sny 

Tmo, lehká dámo 

Temnou láskou nebudou 

Tma není, to už světlo sílí 

Střílí jen slepé náboje 

zcela bez boje 

Trvá, trhá, utrácí lehce 

zbytky nadějí 

Tma nechodí spát nikdy 

sama 

Je to přítelkyně věrná i 

bez slzy alkoholu 

Bez střepů z rozbitých 

iluzí 

Jsme žebráci, jež nikdy 

neprosí. 

Hanka Kontriková 

 

Nejsem nafukovací 

Nejsem nafukovací 

Ani splachovací 

Na jedno použití 

Žádná růže z papíru 

Nejsem robotická 

Snad jen chaotická? 

Hledám venku a vše 

mám tady! 

Proč nezůstat uvnitř v 

tichu? 

Odvaha mi schází a dny 

tlačí 

Nikam neunikneš, dohá-

ní mne vlastní duše bola-

vá 

Přešlapovat rok, dva, 

století? 

A havran v poli třikrát 

zakráká 

Neujdeš, nevymažeš, 

neschováš se 

Křičí to! Neslyšíš? 

Sil není, rány bolí 

Nemusí! 

Bolest nepotřebná a Ty 

tolik lačná 

Kolik ještě, kolik? 

Je to snadné, vím to 

Strach překoná láska a 

Láskou toužím býti ve 

světle a temnou kápi 

odhoditi 

Ruka, která pomůže mi, 

je ta moje! 

Věnováno… 

Hana Kontriková 
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Dnes jsme měli  v Psychiatrické nemocnici v Opavě silné zastoupení 

Festival "Cesty za oponu" s bohatým programem! 

Tato cesta do krajin mých předků mne velmi obohatila a nejen samot-

nou cestou a sdílením, ale i pospolitostí, dobrou náladou a vlastně tím, 

že všichni jedeme na stejné vlně a nebojíme se občas nahlédnout za 

oponu všedních dní. 

A otázka typu: Co je to vlastně být normální? mne dostala a ponořila do 

hlubšího přemítání o nás tzv. normálních a o nás tzv. nenormálních. 

Zkuste se někde podívat sami za oponu, možná budete velmi mile pře-

kvapeni. 

Děkuju za příležitost. 

Hanka Kontriková  

Krásné narozeniny 
Letos slaví Jeseník 750. narozeniny. V průběhu celého roku probíhala celá řada menších i 

větších akcí k tomuto zásadnímu výročí našeho krásného města které vyvrcholily dne 16. 

září velkou oslavou na Masarykově náměstí. Tato záležitost byla koncipována v historickém 

duchu takže nechyběly šermířské turnaje, dobová hudba a pro mně nejzajímavější dílničky 

historických řemesel. Z tatínkovy strany jsem z kovářského rodu, takže jsem byl uhranut 

ukázkami práce mistra kovářského, ale velmi zajímavá byla i písařská dílna (vzpomněl jsem 

si na střední knihovnickou školu a jednu z maturitních otázek: "Co je to palimpsest?" :) ). 

Trochu mně zamrzelo že jsme na této zásadní akci nebyli se svým prodejním stánkem pří-

tomni. Den poté tedy v neděli 17. září byla na náměstí slavnostně odhalena socha Jana Ne-

pomuckého. Kéž chrání naše město i každého z nás osobně. Prostě o víkendu 16., 17. září 

Jeseník důstojně oslavil svůj krásný věk a nezbývá než přát mu Všechno Dobré. Vždyť to 

přejeme i sami sobě. Ota Ševčík  

Cesty za oponou Opava 7. 9. 2017 

http://www.zahrada2000.cz/storage/KOMUNITNI_SOCIALNI_PRACE_-_TZ.pdf


Poprvé jsem mohl zkouknout fest z pohledu abstinujícího. Z počátku smíšené pocity, zda patřím 

na stranu závislých, kteří se baví i když k tomu není důvod, nebo abstinujících, kteří si můžou 

během akce povídat o věcech, které s ní nemají nic společného a přitom být v dění. V druhé 

polovině akce se moje pocity přehouply k pocitům uspokojení, že jsem to zvládl. Je to nový po-

hled na žití v nežití a že když se chce, tak to jde. 

Martin Kudláček 

STR ÁN KA 2 

Ohlas na ZahradaFest 

L ISTY  ZAHR AD Y  

Hurá, prokletý básník se našel   

Pětičlenné Trio Jeseník  

Chtěl jsem jen zašeptat, 

Bože můj 

do koruny stromů, ale vítr 

mne předběhl 

horlivý a jemný obojím 

mlha objala nás lehce 

neptaje se, může-li... 

Hanka Kontriková 29. 6. 

2017 
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Tvůrčí tým: Hana Hausnerová, Hana Kontriková, Otakar Ševčík,  Hanuš Loucký a všichni ostatní :-)  

ZAH RAD A 2000 z .s. ,  svépomocná 

sk upina s př ispěn ím š irš í  k omunity  

Navštívila jsem Mirka a poprosila ho o krátký rozhovor, který 

se bude točit okolo jeho zajímavé práce v keramické dílně: 

Mirek pracuje v Zahradě oficiálně teprve od července tohoto 

roku, ale to nic neubírá na šikovnosti a mistrnosti jeho rukou. 

První setkání s keramikou proběhlo až tady v Zahradě. Mirek 

maloval od svých 6 let, později se věnoval malbě křídou, 

akvarelem a perokresbou. 

Pro představu v čem spočívá keramická práce tady v dílně: 

vše probíhá bez předlohy - fotku, či obrázek překreslí samo-

statně z ruky do akvarelu / vodové barvy/ a samotná hlína má 

svá specifika - vrstva se nedá stínovat, což může být malý 

problém, ale Mirek si i s tímto lehce poradí. Hrnky se vylívají z 

formy - pro zajímavost máme nové hranaté vzory - jsou velmi 

oblíbené u zákazníků. Rád nakreslí i obrázek na přání zákaz-

níka. 

Podle Mirkových slov , ho nejvíce baví samostatná malba - je 

to velmi tvůrčí proces, a také to, že někomu udělá radost! 

Hanka Kontriková  

Máte-li zájem o pravidelný odběr, dejte nám zprávu na info@zahrada2000.cz a pošleme Vám tištěné nebo elektronické v pdf. 

Ke stažení naleznete Listy ZAHRADY na webu www.zahrada2000.cz 

Náš šikovný výtvarník 

Mirek Klimša 

Odlévané hrnky s ručně malovanými obrázky z ptačí říše. Každý kus originál malba, žádné 
šablony ani obtisky. Pan Klimša prostě umí!  

Prokletý básník, král koberců a já na VokurkaFestu 

BbZDE, Hynkovy zámky, February, Umělá hmota a Underground In The Prag - to jsou ty správný punkrockový partičky a skupiny 

drsnějšího ražení, které pasují  k výstupům nikdy nekončícího turné básníka Oty Ševčíka. Červnový výstup “našeho prokletého 

básníka” na VokurkaFestu, festivalu dekadentního nádechu, prozářil program těchto drsných kapel čistotou a oduševnělostí 

básní filozofického zaměření. Bravo Tobě Otakare, byl jsi ryzí, vybroušený a nebojácný. S Jirkou Navrátilem jsme s radostí 

tleskali oblíbeným kusům tvého repertoáru a protože  víme, že autorské čtení nemívá v těchto divokých a odlehlých končinách 

na růžích ustláno (St. Červená Voda). Pro mě tento večer znamenal trochu dobrodružství, čistého ryzího umění i konfrontace s 

realitou. Díky! Hanuš :-)  

Rádi bychom Vás viděli, 

jestli i Vy nás, jsme vždy 

ve středu v Dětřichově.  

Tým Listů ZAHRADY 


