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ZAHRADA 2000 z.s., svépomocná skupina s přispěním širší komunity

Občasník sestavený z příspěvků členů svépomocné skupiny a širší komunity, podporované od května
2017 v rámci projektu “Komunitní sociální práce”, reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006135.

BLÁZNÍŠ? NO A!
“BNA” je nový projekt, kterým získáme prvenství v našem kraji v
oblasti destigmatizace na středních školách. Jedná se o interaktivní
program, který středoškolským studentům v našem kraji
pomůže orientovat ve svých duševních krizích a navede je v
závažnějších případech k vyhledání účinné pomoci. Náš tým BNA se
skládá z peer pracovníků: Monika a Hanuš, z komunitních
peerpracovníků: Hanka a Jakub a sociálních pracovníků: Maruška a
Lada. Jedná se o nejnáročnější projekt jakého jsem se kdy mohl
zúčastnit. Sdílení zkušenosti s duševním onemocněním ve spojitosti
se získáním znalostí a dovedností potřebných k programu pro
studenty, který je součástí samotného programu BNA. Pro studenty
jsou připraveny zábavné hry a úkoly při nichž načerpají jednak
teoretické znalosti a samozřejmě nebude chybět na závěr i praktická část, ve které
uslyší zajímavé a poutavé vyprávění - sdílení osobního příběhu člověka s vlastní
zkušeností s duševním onemocněním. A tak s chutí do toho. A držte nám palce!
Hanuš Loucký

Nové vázy našeho nejzkušenějšího keramika Adama svou velikostí a fantastickou
kombinací barev mohou oživovat větší interiéry, vstupní haly nebo i přes léto vchody
a verandy rodinných usedlostí. Dále mohou být využity v prodejnách s květinami.
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SEN
Ztracený
Ztracený ve světě možností
Ztracený ve světě pravd
Ztracený ve světě lásek
Ztracený ve světě beznadějí
Ztracený ve světě nadějí
Ztracený ve světě prstokladů
Ztracený ve světě stále stejných scén
Ztracený ve světě chlapských gest
Ztracený ve světě krásných nohou
Ztracený ve světě smrdících lidí
Ztracený ve světě úspěšných lidí
Osedlá koně
A vzlétne
Ota Ševčík

Vítáme Tě jaro
Kde se tu rychle vzalo
zčistajasna je tu jaro!
Ještě včera sníh byl všude
dnes už slunce pálit bude.
Zima končí, jaro je tu
všude kolem moře květů
bílá s žlutou jim všem velí
lákají si k sobě včely.
Vítáme tě jaro tady
už spěcháme do zahrady
sluníčka si užívat
máme po něm hlad.
Trávo, trávo
Trávo, trávo, jak si sladká
pro kůzlátka pro housátka
a co šťávy pro včeličky
přichystaly jetelíčky!
Kdo je mladý, ten si zpívá
a těm starším copak
zbývá?
Přidat se k těm písním taky
zahnat všelijaké mraky.
František Hrubín

závislosti tak se
ukaž!
vezmu kus hadru
na kuráž
a smažu mažu
rychle už
jen mokré stopy
zanecháš
Hana Kontriková
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RECOVERY - SEMINÁŘ MARTINA FOJTÍČKA ANEB PRVNÍ NÁVŠTĚVA
ZAKLADATELE LEDOVCE U NÁS 28.-29.11.2017
Martin Fojtíček je neobyčejná osobnost plná životní
energie, optimismu, bohatých zkušeností, vědomostí
a vtipu. Dovede snadno
zaujmout širší publikum.
Poprvé jsem ho spatřil na
Opavských Cestách za oponu na monocyklu a jak předváděl žonglérské kousky v
cirkusáckém kostýmu klauna a vůbec bych si ani nepomyslel, že se s ním setkám ještě při další příležitosti v roli lektora :-). Při
svých vystoupeních používá
neotřelé přirovnání, podobenství, alegorie, metafory.
A originální příběhy, zážitky,

životní zkušenosti jiných
profesionálů, zkušeností ze
světa psychiatrické péče, a
to je myšleno doslova. Navštívil hodně psychiatrických zařízení po celém světě a může srovnávat co
jinde funguje a co se neujalo (modely péče). Upoutal
mě svou bezprostředností a
zájmem o každého účastníka semináře. Se zkušeností
dramatického umělce, cirkusového akrobata a klauna nám neúnavně zprostředkovával již zmíněné
životní zkušenosti a nabyté
odborné znalosti: myšlenky
světových filozofů, psycholo-

gů, psychiatrů, teologů,
spisovatelů a dalších myslitelů. Jeho vystoupení mělo
interaktivní charakter neustále nás vybízel k
diskusi, dával všem otázky
a konkrétní úkoly v několika
vytvořených skupinkách.
Pro mě osobně to byla brilantní škola v obratné komunikaci na základě bohatých zkušeností z praxe.
Připomínám např. jeho “
Sluníčko”, které pomáhá
najít společnou řeč nebo
welcoming či jazykový koutek. Na závěr jsme dostali i
domácí úkol zkusit alespoň
jednu změnu ve vlastní

komunikaci nebo chování.
Byl to neobyčejný zážitek a
děkuji Zahradě 2000 - řediteli St. Turkovi, Honzovi,
Míše, Pavlovi za peer pracovníky, že jsme se této
vzdělávací akce mohli zúčastnit a těšíme se až k
nám Ledovec opět připluje.
:-) Hanuš
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Přinášíme vám první ukázku z povídek našeho velmi talentovaného Mirka Klimši. Chtěli bychom otiskovat další

Starý hodinář

Pon

urou, tichou uličkou se proháněl větřík, chvíli se točil, chvílí se
vzepjal jako oř unavený, ale stále při síle a rozhoupával staré vývěsní
štíty zdejších obchůdků, které jistě pamatovávaly lepší časy, některé jen visely na jednom
řetízku a klepaly do staré oprýskané omítky, mnohé již vyklepaly důlky, občas se objevovaly
cihly, déšť je vyplavoval a zbarvil zeď do růžova, jako by zaschlé stopy krvácející rány.
Suché javorové lístky se válely jeden přes druhé, ty menší jako by se chtěly schovat pod
ty velké, ty snad měly obavu, aby je neudusily, se svezly dál a zachytily se o prorezavělý
okap, jiné se draly dál, padaly do zčásti vylámaného chodníku, vyskakovaly a putovaly dál
jako by vyhledávaly lepší místo, minuly dva vrabce, kteří vyzobávali semínka a zbytky
nadrolených rohlíků. Neustále se rozhlíželi, zobali, ale stále byli ve střehu, jejich hlavičky se
zobáčky se zahleděly podél chodníků, snad cítili nebezpečí, vzlétli a přeletěli přes cestu na
sud pod rýnou, chvíli nabírali vodu do zobáčků, pootočili se a sledovali protější stranu.
Procházející kocour si jich však nevšímal, byl zvyklý jít touto cestou, došel k jediné, né
tolik zaprášené výloze, z níž se linul temný proud světla, pozoroval ji, posadil se a hezky
předl a pozoroval staré dveře s ukovanou mříží. Světlo pohaslo, dveře zavrzaly a vyšel starý
muž, prošedivělý v omšelém šedém kabátě.
Na boku se mu pohupoval starý tlumok s promaštěnými skvrnami, který neustále posouval
a v třesoucích rukách svíral kousek rohlíku a konev. Těžce si podřepl, nalil z konve mléko
kocourovi do misky, pak zavřel dveře a vydal se kousek dál, kde nadrobil rohlík. Jeho tupý,
jakoby nepřítomný pohled se zahleděl, opět posunul tlumok dozadu, rukou si poklepal
kapsu a vydal se šouravým a pomalým krokem na náměstí.
Cestou lidé odstupovali od něj, jako by se štítili, kroutili hlavou, jako by dávali najevo, o
ten, on k nám nepatří, snad by pro mnohé bylo lepší, kdyby ho někam zavřeli, i když nikomu
neublížil, jen se lišil a to mnozí považovali za zločin, děti si na něj ukazovaly, matky je rukou
posouvaly a dávaly najevo, ať si takového člověka nevšímají. On však si ničeho nevšímal a
jako každý den i dnes se došoural k opravně hodin a postával bokem, jen jeho oči stále
sledovali holuby poletujících u laviček. Z obchodu vyšel starší muž, pozdravili se, povídali si,
muž mu dal ruku na rameno, kde mu splývaly šedivé vlasy, z hovoru bylo snad cítit, že jsou
přátelé, nebo aspoň známí. Podal mu papírový promaštěný sáček, trochu tabáku, pak se
rozloučili a za mužem se zavřely dveře obchodu.
Stařík se posadil na lavičku, umaštěný sáček vložil do tlumoku, vytáhl z kapsy fajfku a
zápalky. Naplnil fajku tabákem, zápalka mu zhasla, uložil ji tedy do krabičky a s druhou byl
už úspěšnější. Pobafával, kouř stoupal k nebi, chvíli to pozoroval, jak se to podobá mrakům,
vždy se nad tím pozastavoval v myšlenkách, někdy měl pocit, že tam by bylo krásné létat ne
jak tady dole, snad proto měl rád ptáky a holuby, teď jeho pohled zamířil mezi ně, třesoucí
se rukou vyjmul rohlík, drobil a pohazoval, jen dával pozor, aby se dostalo na
všechny. Dodrobil, chvíli ještě seděl, pozorujíc holuby, dobafal a vydal se cestou domů.
Starý hodinář seděl za stolem, trochu nahrben s okulárem, pinzetou upevňoval stojky,
na stole byly z promaštěného sáčku vysypány různé kolečka, plíšky, pinzety a kleštičky, vše
pak osvětlovala petrolejová lampa, která dávávala tolik světla kolik potřeboval, jen slabý
kouř stoupal a celou dílnu s olejem provoněl tak zvláštně, tak krásně prazvláštně. Hodinář
zaregistroval vrznutí dveří, uchopil okulár do prsou a pozoroval muže s chlapcem, na jeho
zasmušilé tváři se objevil drobný úsměv a pokynutím hlavy jej přivítal, taková srdečnost u
něj znamenala jen to, že příchozí tu není poprvé.
Chlapec zareagoval, na gesto otce se vydal za staříkem, ten rozsvítil více lampu,
povídali si, chlapec ukazoval na různé věci a nástroje a hodinář mu vše vysvětloval se
zaujetím a chvílemi se zdálo, že muž se usmívá a moc jim to dělalo dobře. Mezitím otec
synka si prohlížel strojky, vzal jeden po druhém, různě je otáčel a zkoumal, měl rád ten
pohyb koleček, některé měli ručičky, jiné se jen točili a jiné zas různě cinkali. Když si vybral
jeden, vložil ho do papírového sáčku, z peněženky vyjmul pár bankovek, otevřel cínový,
krásně tepaný pivní džbán vložil je dovnitř, nádobu pak vrátil na malý mahagonový stolek,
jehož nohy, no nohy vlastně tři sloni se zvednutými choboty podpírající desku s motivem
mandaly.
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v pravidelné frekvenci, třeba i v elektronické podobě na blogu a facebookových stránkách Zahrady. Těšíme se.

Pozoroval syna, jak zvídavě si povídal se staříkem, všechno chtěl vědět, vše ho zajímalo.
Oči mu svítily štěstím, když mohl jeden už hotový strojek na stole spustit, poklepával
hodináři na rameno a druhou rukou kmitavě ukazoval na strojek, když se rozvrtěl a
popojížděl po stole, muž mu dal ruku na rameno a oba se rozesmáli. Otec se přidal a už
dlouho u staříka neviděl tolik spontánní radosti, prstem na sebe ukazovali, stařík si rukou
přikryl ústa a chlapcova ramena přivinul k sobě, pak opatrně položil ústa na jeho blonďatou
hlavu snad mu i chtěl dát na vlasy polibek, ale z jeho oka padla krůpěj slzy na vlasy, jemně
je otřel, opatrnému dal ruku na ramena, sklonil se, zadíval se mu do očí a už si začali zase
povídat jako by byli staří kamarádi.
Po chvíli přistoupil otec ke stolku, omlouval se, že už musí jít, hodinář s úsměvem
pokynul, že rozumí, chlapec ujistil starce, že určitě se zase staví s tatínkem, a oba zamířili
ven. Šedivý muž s letmým úsměvem pozoroval, jak odchází, když se za nimi zavřely dveře,
vydral se mu z úst povzdech, ztlumil světlo, vložil okulár, nahrbil se a pokračoval na strojku.
Chvíli jen tak zahleděn koukal na kolečka, poté uchopil pinzetu a opět se ponořil do práce,
jako by se snažil splynout se strojkem.
„Tati víš, ten starý pán mluvil o těch polámaných, nefunkčních, obroušených a starých
kolečkách tak zvláštně, až moc jak to říci tak poeticky a jeho zarosené oči, jako by ani
nemluvil o kolečkách.“ Upřel zrak na otce, snad čekal, že mu otec poradí, poví, co si má
myslet. Ten jej však jen pohladil a trochu ztlumeným hlasem s obrovským citem, jak jen
otec mluví s milovaným synem, ze sebe vysoukal: „co si myslíš ty, jak to na tebe působilo“.
Chlapec chvíli si pohrával nohama s kamínky na zemi, chvíli je řadil, pak zas rozděloval,
najednou se rozzářil, stejně asi jako Edison když se mu poprvé rozsvítila žárovka a lidé se
ze tmy dostali do krásného opojného světla, jako při pohledu na jarní osvěžující slunce
dávající nový život, zahleděl se na otce a trochu rozradostněným a zajíkavým hlasem dodal.
„Já vím, už to mám, on myslel na staré, nemocné a lidi s menším rozumem, kteří jsou sami,
tak opuštění, bez pomoci a bez přátel. Proč nejsou s někým, vždy i u nás je babička a starý
pán od vedle k nám chodí a my k němu. „Chvíli se zamyslel, zašustěl sáčkem s bonbóny,
vytáhl jeden, ale uvědomil si, proč vybral právě tento, proč né jiný, co ty ostatní nebude jim
smutno, když o něho přijdou.
Otec to zpozoroval, usmál se „víš, klidně si ho vezmi, bonbóny nemají city, a dostal si je
za to, že si hodný, jen cumlej“. Vyjmul tedy jeden, rozbalil a už jej chtěl vložit do pusy“, „už
to asi mám“. „Co máš synku“, tázavě pohlédl otec na synka a rukou mu naznačil, že už
musí jít a spolu sestoupili z chodníku na cestu, zamířili k podloubí a chvíli mlčeli, než prošli
kolem poslední ponuré, staré a zaprášené výlohy, „víš tati, nepomůže jim postavit sebelepší
domeček, dát jim sebelepší péči, oni potřebují někam, nebo k někomu patřit, no prostě
vědět, že je lidi potřebují, že jsou ještě k něčemu“. Otec se pyšně zahleděl na syna a z
pocitu radosti dodal, ještě než prošli podloubím na náměstí a promíchali se s davem,
„kolečkům nepomůže dát je do zlaté krabičky, pořád budou jen odložené kolečka ve zlaté
krabičce to, oni potřebují být třeba v oprýskaném strojku se třeba jen točit, vypomáhat si,
nemusí měřit čas, či něco pohánět, potřebují se točit s jinými, pěknými, novými,
oprýskanými, poškozenými no prostě s kolečky aby byli potřební a dávalo jim to smysl.“
Mirek Klimša
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Duben
V dubnu se travička tak
pěkně zelená, i když je
maličká Pro nás moc
znamená. Rozkvetou
kytičky.
Zavoní háj, pupence,
větvičky, to je náš ráj.
Stáňa Michlovská
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KRÁSNÁ ŽENO MILOVANÁ
Opava je žena, do které
jsem se zamiloval. Když
jsem tápal v temnotách
a odevzdal se Démonu
alkoholu, měla pro mně
podržení za ruku zdravotních sester zdejšího
protialkoholního oddělení a moudrá slova terapeutů. Když jsem se po
Tobě, Má Lásko, procházel, nevěděl jsem zpočátku kde se v Tobě jaké
místo nachází. NIKDY

jsem se přes svůj "čecháčkovský" přízvuk nesetkal s
ironickou nebo lživou odpovědí, když jsem se Tvých
obyvatel na ulicích ptal, kde najdu místo, které právě hledám. V TOBĚ JSEM NAVŠTÍVIL KRÁSNOU VÝSTAVU MILANA CAISE "DVEŘE". A MILUJU I TVÉ LEHKÉ VRÁSKY KOLEM OČÍ-DRSNÉ POKŘIKY NÁS, FANOUŠKŮ TVÉHO FOTBALOVÉHO KLUBU, KTERÝ
JSEM PŘED DVĚMA ROKY PŘIJAL ZA SVÝ A RÁD JEZDÍM I NA JEHO ZÁPASY.
Kdybych nebyl šťastný tady v Jeseníku, věděl bych
kam jít...
Ota Ševčík

ROČNÍK 2. Č ÍSLO 2

STRÁNKA 7

na milion kousků rozpadám...
opadám, rozplynu se v nekonečnu
neslepíš mne…
Hana Kontriková

Z AH R AD A 2 0 0 0 z . s . , s v é p o mo c ná
s k u p i n a s př i s pě n í m ši r ší k o m un i t y

Syrie – Petra Orságová

Matky, které se starají o dítě bez part-

Zmítaná země válkou

nera – Petra Orságová

Nejvíce trpí ženy, nemocní

Nacházejí se v bezvýchodné

lidé, staří jedinci

Životní situaci, partner

a děti, děti které trpí

je opustil. Starají se o

nejvíc. Zasaženy chemický-

dítě, které je postižené

mi látkami, mnohdy umírají

či nikoliv. Mají příspěvky

či

od státu, které mnohdy

prožívají utrpení a bolístky

nepokryjí základní životní

na těle i na dušičce. Nemů-

potřeby. Tyhle maminky

že

mají potřebu: pomoc společnosti

se obracet zády k tomuto

ostatních jedinců, kteří

utrpení, řešit situaci míro-

v pravý okamžik

vou cestou. Ne odplácet zlo

podají pomocnou ruku.

za zlo válečnou cestou.
Vždyť na každém dítěti záleží. Život
je dar.

ZAHRADNÍ SLAVNOST
První zahradní slavnost a nadcházející jarní
svátky s voskovou technikou na vajíčcích.
Odbíhali jsme. Kluci měli nachystanou zahradu, ohniště, a Bertička nachystané buřtíky,
chleba a zeleninku. Chutnalo nám, nevěřila
jsem, že nám vyjde počasí, den před tím lilo
jako z konve. Kdo si opekl, měl možnost naučit se techniku voskem. A některým se dařilo.

Musím se přiznat, že i mě, chce to ale, výtvarný talent. Střídaly jsme barvy, potom Dílko přišlo do našich domácností. Dnes už vím,
že určitě bude druhá zahradní slavnost s grilováním. Je to hlavně pro kluky také zkušenost do života jak si takovou pochoutku i s
přílohami nachystat.
Alča Hlásná

OŽIVOVÁNÍ SMETANOVÝCH SADŮ ZAČÍNÁ
Občanské sdružení Sudetikus které známe
dobře mj. i z pořádání různých milých a město
oživujících akcí na Masarykově náměstí jako
například Sousedskou slavnost a mnohé další, přichází se zajímavou myšlenkou oživení
Smetanových sadů. Mnoho lidí je přesvědčeno, že se tomuto příjemnému místu lidé spíše
vyhýbají (například i kvůli jeho do značné
míry nezasloužené pověsti nebezpečného
místa) a že se tam vlastně nic moc neděje.
Sudetikus a jemu spřízněné duše mezi které
se rovněž skromně počítám, se to rozhodl
změnit. Každý poslední čtvrtek v měsíci počínaje dubnem zde budou probíhat různé festi-

valy, workshopy a tematické akce. Po dubnovém Vítání jara zde v květnu bude divadelní
čtvrtek, v červnu bude tento poslední čtvrtek
v měsíci zasvěcen tanci...v případě nepřízně
počasí se akce přesouvá na následující čtvrtek. PŘIJDTE I VY DO POHODOVÝCH SMETANOVÝCH SADŮ :)
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