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bčanské sdružení Zahrada
2000, které poskytuje
sociální služby zdravotně postiženým
spoluobčanům, uspělo v první výzvě
Blokového grantu fondu pro nestátní
neziskové organizace a získalo pro svůj projekt
„Řemeslná dílna pro osoby s duševním
onemocněním“ grant ve výši 1.786.069,- Kč.
Tyto prostředky jsou součástí 109,780
milionů švýcarských franků, které poskytlo
Švýcarsko České republice v rámci Programu U práce klid a pohoda
švýcarsko – české spolupráce na snížení
hospodářských a sociálních rozdílů v rámci
Zahrada 2000 díky této finanční podpoře
bude moci rozšířit svoje sociální služby sociální
rehabilitace a sociálně terapeutické dílny o
sociální službu chráněné bydlení a podpořit další
svoje klienty, osoby s duševním onemocněním,
formou podporovaného zaměstnání.
Káždý samostatně

Ahoj Zahradníci

O

Nejdůležitější body:
• Projekt vytváří
podmínky, pro
stabilizaci těchto
osob na pracovním
trhu

• Tak jsem se stal tím,
kdo začal učit jiné
• Na velikonoční trhy
se připravujeme již
dva měsíce

A společně ještě lepší

• Osmdesát pacientů a
třináct zaměstnanců
je poměrně slušná
účast

rozšířené Evropské unie
www.swisscontribution.cz. Administrátorem Blokového
grantu fondu pro nestátní neziskové organizace
je Nadace partnerství www.nadacepartnerstvi.cz.

Projekt vytváří podmínky, pro stabilizaci
těchto osob na pracovním trhu. V rámci
projektu se zrekonstruuje a vybaví byt a vznikne
chráněné bydlení pro 3 osoby s chronickým
duševním onemocněním. Pro tyto osoby se
vytvoří pracovní místa v řemeslné dílně
s keramickou, košíkářskou a textilní výrobou.
Úprava prostor pro dílnu a její vybavení bude
financováno z prostředků grantu. Na vzniklých
místech budou zaměstnanci pracovat
s podporou vyškoleného pracovního asistenta.
Projekt je plánován na 15 měsíců, vzniklá
pracovní místa a ubytovací kapacita budou
zachovány i po jeho ukončení.
Mgr. Stanislav Turek
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Kůlnička s vráskami
Možná to byl
tvůj míč
který kdysi zabloudil
v zahradách ticha
Možná to bylo
tvoje dětství
které kdysi zjistilo
že už je dospělé
Koloběžky bez
kol
lásky bez
polibků
Každý tam jednou
dojdeme
někdo po dvou
někdo po čtyřech
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Jak jsme se nechali odemknout

Je

Hostitelským městem byla Kroměříž, ke
které mám i citové a rodinné vazby, ale z té
jsme z časových důvodů bohužel mnoho
neviděli. Samotný akt probíhal ve velmi
pěkném secesním sále místní PL.

Ale atmosféra na oddělení HARMONIE v
Bílé Vodě byla tak povzbuzující, že jsem se
přes svoji nechut k podobným akcím stal
účastníkem literární soutěže pacientů a
zaměstnanců psychiatrických léčeben z Čech
a Slovenska Kouzelný klíč.

Osmdesát pacientů a třináct zaměstnanců je
poměrně slušná účast a porota to s
vyhodnocením našich příspěvků určitě
neměla lehké.

to už drahně let, co jsem se
naposledy účastnil nějaké literární
soutěže a musím se přiznat, že je ani
nemám příliš rád.

Hlava vzpřímená
hrdě nese
slzy zoufalství

Jaksi jsem byl rád, že reprezentuji Bílou
Vodu, která mi dala šanci toho pro sebe tolik
udělat.

Skryté pod maskou
přišpendleného
dne
který se stále opakuje
dokolečka
dokola

Když se blížil termín vyhlášení výsledků, byl
jsem už docela nervozní, jak jsem dopadl a
na vyhlášení výsledků jsem se se svojí
kamarádkou Ivanou jel podívat.

Každý tam jednou
dojdeme
kůlnička s vráskami
pro každého
na příděl
Pomalý krok
vzpomínky zastřené
mlhou
brýle věčně
ztracené
každý tam jednou
dojdeme
v ránu
které už se
neprobudí
P.B.
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Jeden z členů poroty, Karel Sýs, nám popřál,
aby nám Kouzelný klíč pomohl odemknout
dveře ke čtenářům.
Ale neméně důležité je, že se, jak bylo z
atmosféry v sále poznat, účastníci
vyhlašování a tím vlastně završení celého
ročníku nechali odemknout kouzelným
klíčem pohody. Tu totiž potřebují všechny
duše.
Klient Zahrady Ota Ševčík

Vorbeireitungen fürden
Frühlingmark in der
Keramikwerkstatt

Příprava na velikonoční trhy
v keramické dílně

Für den Frühlingsmark bereiten wir schon 2
Monate vor. Wir matchen Blumentöpfe, die
anderen Angelstellten schmückten und
gaben Getreide. Wir erzeugten
Keramiksonnen, Kanninchen, Hünschen,
Keramikernten, Osternschlüssel, Osterneier,
Keramiksäcklein und ich machte
Keramiktöpfe.

Na velikonoční trhy se připravujeme již dva
měsíce. Připravili jsme květináče, které
později další zaměstnanci tréninkové dílny
ozdobili a zaseli do nich obilí. Vyráběli jsme
sluníčka, zápichy – králíčky, kačenky,
kuřátka, keramické kytičky, mističky na
vajíčka a já jsem naučila odlévat hrnky ze
sádrové formy
Jindřiška.

Vyráběli jsme sluníčka...

...květináčky s obilím...

… a zajíčky...

ZAHRADNÍ NOVINY
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Od učení k učení
Píseň v troskách
Ještě párkrát
zamrzne úsměv
v korunách stromů
Nahý zítřek
v listoví
Brzy
a nebo
za pár let
varhany zaduní
V chrámu
jež čeká
na vykoupení
Jenže lidé
jsou slepí
hluší
Stále by chtěli
jen brát
čekají na zázrak
který si sami
pošlapali
Víra
jež umlká
v tiché ozvěně
A varhany
které by chtěly
ještě chvíli
hrát
V troskách
lidské společnosti
P.B.

Karta
až zafouká vítr
až zaduní
vichřice
pak ti položím
otázku
s rukou na klice
pak zeptám se tě
jednoduše
jestli má moje
karta
správný líc
když já držím
jen prázdný
list
a kam vlastně
vedou
ty černé dveře
o které se zlehka
opírám
a možná tuším
a možná
vím
že tam končí
vše
co jsem měl tak
rád
a má karta
jež měla prázdný
líc
barví se do ruda
mou krví
která hledala
odpuštění
na prahu
lidskosti
P.B.

V

roce 2002, na konci zimy, jsem se při čekání na
autobus v duchu modlil. Bože, dej, ať mne nemusí
vystříhávat z pedigu. Jel jsem poprvé do Zahrady
2000 v Dětřichově a měl jsem se učit plést košíky.
Bůh, či někdo jiný, mé modlitby vyslyšel a až tak velkou ostudu
jsem si neuřízl. A dokonce se mi ta činnost začala líbit. Ostatně,
do invalidního důchodu jsem nešel s poškozením rukou a hlava
ještě měla trochu místa na nové věci.
Po nějakém čase byly objeveny peníze, za které bylo možno
vyslat mne a ještě jednoho kolegu do kurzu.
Nemuseli jsme jet nějak moc daleko. Ony ty Horní Hoštice
nejsou moc daleko. Týdenní pobyt jsem si zpestřil přespáváním
ve stanu.
Tady jsme se naučili některé nové techniky. Nezůstaly mi
v hlavě (a v rukách) všechny, ale i za to co ve mně zůstalo, mi
byl vydán certifikát o absolvování kurzu.
Můj kolega v kurzu si záhy našel práci, a tudíž už do Zahrady
2000 nedojížděl. A tak jsem na uvádění toho, co jsem se naučil
do praxe zůstal sám.
Zjistil jsem, že nejsem jediný, komu dělá potíž „přeučit se“ dělat
něco odlišně. Možná to je těžší, než se učit s „čistou hlavou“.
Ti, kteří se učili ode mne aniž měli předchozí zkušenost, neměli
potíže jako ti, kdo už nějakou podobnou techniku zvládli.
Na škodu to není, máme pestřejší výběr vzhledu výrobků.
Tak jsem se stal tím, kdo začal učit jiné. Byl také nejvyšší čas,
abych začal předávat zkušenosti. Věk už na to mám a teď i
znalosti.
Bohužel, ne každý kdo něco umí, nutně musí naučit další.
Pravděpodobně nemám zrovna učitelské sklony.
Zatím nejvyššího vrcholu jsem dosáhl když jsem učil několik
učitelek ve Vlčicích. Tenkrát jsem vysoce cenil to, že obstály i
jako „žákyně“.
A jak to tak chodí i mne potkal osud těch, co učí. Jedna má
„žákyně“ (nebo „studentka“?) už plete daleko lépe než já.
Nestačilo ji to, co se naučila v Zahradě 2000 a začala se učit
z internetu. A tak jediná má zásluha spočívala v tom, že jsem jí
začátky nezprotivil.

Karel, na stará kolena, učitel.

Občas
Občas každý zabloudí
ve vlastním domě
Občas každý zabloudí
ve vlastních
myšlenkách
Občas každý
zapomene
natočit budíka
Vždyť každé ráno
je tak stejné
pár minut
profláknutých
z celého života
Občas se ptáš
kam míří
tvoje kocábka
Děravá paluba
plachty potrhané
čekáš
kdy se potopí
Bez záchranného kruhu
motat se dokola
Boží mlýny
melou pomalu
a ještě pomaleji
A ty se snažíš
lžičkou od kafe
vybírat vodu
která ti sahá
po ramena
Občas každý zabloudí
ve vlastním domě
Občas každý zabloudí
ve vlastních
myšlenkách
Každý se občas
potopí
A ty se ptáš
kdo byl vrahem
když každé ráno
zamáčkneš
špunt
na budíku
svého
osudu
P.B.

Naše Marcelka z prádelny a mandlovny
nás po deseti letech opustí. Po
svědomité, pečlivé a kvalitní práci si
zaslouží odpočívat. Do důchodu se vydá
plná sil, aby toho ještě hodně stihla a
byla prospěšná vnoučatům a celé svojí
rodině. Přejeme ji do těchto let hodně
zdraví, štěstí a radosti.
Zahradníci

Adresa
Dětřichov 32, Jeseník 79001

“Tvořivé čtvrtky”

Zahrada 2000 o.s.
Svépomocná skupina
Naděje HOPE

Mince jež ztratila orla
Máme vůbec právo
stěžovat si
naříkat

Výlet v sociálním klubu

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“

Všeho máme dost
a někdy i více
hyper a super
zavalují nás
slevami
Rozmlsaní technikou
která stárne
rychleji
nežli my
Přitom
na druhé půlce
zeměkoule
lidé hladoví
umírají
Neznají hypermarkety
neznají mobily
ti mají právo
si stěžovat
Ale zamyslí se
nad tím
někdo?

Tady to snad pozná každý :)

Vzpomene si
někdo
na dobu
kdy i my
jsme byli
bez techniky
Jeden obchod
na půl města
Lidé byli
jiní
lepší
své práce
si vážili

Ahoj Zahradníci!
Tak opět píšu. Keramické sadebníkysem
dodělal s Jindřiškou. Už sou v obchodě. Tak
sem furt v dílně a napadlo mě, že už sem
dlouho nehrál počítač. Tak sem si sedl na židli
a vplul sem do hry. Podařilo se mi zabít lva
s orlí hlavou co hlídal truhlici s pokladem, ale
to nestačilo na uložení hry. Pak sem narazil na
jedovatou rybu a ta mě porazila. Po několikati
procházkách sem to vzdal. Počítač mě úplně
porazil. Tak počkám nějaký čas a zkusím to
znovu. Vrátil sem se do keramické dílny na
výrobu květináče s drakem. Budou v německé
glazuře páleny na vysokou teplotu. Je to velice
riziková výroba, která hodně praská, ale
pokavať vyjde, tak výsledek je skvělý. Jak
tento článek budete číst, tak už budou
v obchodě. Tak se přijďte podívat do
prodejny, jak to dopadlo.

Dnes máme všechno
a nikdo si ničeho
neváží

Držte mi palce, ať tam sou.
Zatím Adam

Příroda mizí
upřímnost
zmizela docela
Jen černé díry
v našich srdcích
Jen černé díry
kolem dokola
A smích
který už život
dávno
nedělá
P.B.

Květináč s drakem

