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Byli jsme u toho a byli jsme slyšet! aneb jak je (ne)snadné prosadit reformu psychiatrie
Po roce jsme navštívili již druhou
pacientskou konferenci “Ať jsem
slyšet” tentokrát na téma reforma psychiatrické péče v České
republice. Setkání proběhlo v
Národním ústavu duševního
zdraví v Klecanech 22.11.2018
a bylo celodenní s velmi nabitým
programem zajímavých přednášek. Samotné vstupy se nesly v
duchu zhodnocení probíhající
reformy, dále představení pacientských spolků napříč celou
republikou, informací z jednotlivých krajů o uživatelských hnutích. Za náš olomoucký kraj vystoupil se svým příspěvkem
kolega Jakub Svoboda z komunitního projektu. Se zajímavými Jakub Svoboda, Monika Pagáčová, Hanuš Loucký a
informacemi vystoupila i návště- odvážná fotografka Hana Kontriková...v odraze
va ze zahraničí paní Jarmila vstupních dveří
Tomková na téma situace a stav
psychiatrické péče na Slovensku. Na samotný závěr vystoupili
zástupce několika svépomoc-

ných skupin. Samotnou mne velmi potěšilo, že na celé akci byl dán veliký prostor mnohdy velmi živé diskuzi a o to
vlastně jde především...být slyšen a slyšet hlasy samotných uživatelů psychiatrické péče. Jen mne trochu mrzí, že konference vzhledem k časovému harmonogramu nemohla být delší, zajímavých
témat by se našlo hodně a dalo by se
velmi smysluplně diskutovat až do večera. Vzhledem k tomu, že jsme se my ze
Zahrady tedy Hanuš, Monika, já a Kuba
museli odebrat na vlak, tak můžeme
alespoň společně nad tématy přemýšlet
a probírat je mezi sebou třeba v jádrové
skupině. Zaujalo mne velmi to, jak nebojácně Monika i Hanuš mluvili na mikrofon před zaplněnou aulou cca stovkou
lidí. Mám radost, že reforma běží, je to
sice dlouhá cesta, ale dle mého velmi
smysluplná a na jejím konci by mohlo být
pro všechny lépe. Ať již z hlediska vzniku
nových center duševního zdraví a nebo
posunutí péče blíže do komunit.

Hana Kontriková
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LISTY ZAHRADY

OHLASY NA KONFERENCI
NÁŠ KONCERT NA KONFERENCI ANEB KOUZLO LENČINA ORCHESTRU
zpěv + humor Martin Fojtíček atd. atd.). Děkujeme!!!!!!
StanislavTurek
Při ohlédnutí za proběhnuvší konferencí sociální psychiatrie, na
které jsem měla na starosti výstavu obrazů a výrobků klientů
Zahrady, mě zaplavují pocity radosti a vděčnosti. Jsem ráda, že
už je to za námi, protože období příprav bylo dosti náročné.
Jsem vděčná za své kolegy, kteří mi pomáhali nést tíhu zodpovědnosti za co nejlepší výsledek. Jsem ráda, že v Zahradě máme takové talenty, kteří se mohou pochlubit svou uměleckou
tvorbou. A jsem velmi vděčná klientům, kteří se zapojili do samotné instalace výstavy v prostorách Skleníku a následně i v
hotelu Dlouhé Stráně. Při tomto výlevu vděčnosti chci vyzdvihnout především dvě úžasné ženy – Lucku Mouricovou a Lenku
Šafářovou, bez kterých by můj úkol byl o mnoho těžší.
Marta Kaplová

Zahrada 2000 při svém spolupořádání 35. Konference sociální
psychiatrie působila dojmem dobře sehraného orchestru před
více než 350 účastníky (protagonisty i posluchači). Všechny nás
to bavilo, časové nároky byly značné. Jakoby kouzlem se podařilo přenést část Zahrady do hotelových prostor a zprostředkovat
tak účastníkům pestrou škálu naší činnosti a tím se Zahradní
atmosféra stávala ryzí, koncentrovanou. Jsme obohaceni o nové
zážitky, seznámili jsme se s novými lidmi, promluvili se starými
známými. Takto jsme důstojně oslavili 20. výročí založení. Můžeme si navzájem poděkovat a pochválit se, uznat, jak se nám v
těch slavnostních třech dnech dobře pracovalo, spolupracovalo
a jak nás to bavilo, jak jsme to zvládli. I nějakou legraci jsme si
užili. Vždyť dvacetiny jsou jen jednou, neopakovatelné...Mě
osobně překvapilo, jak velké množství práce bylo potřeba např.
jen při přípravě vernisáže. Teď vím, že kurátoři výstav, logistici,
organizátoři mají náročnou práci, aby mohli zúročit umělecké
snažení nadaných jedinců. Workshopy, přednášky, prodejní
stánek, prezentace v klubovně, zahajovací večer, společenský
večer………... ...nádhera. Vše proběhlo hladce díky talentu a píli
nás všech. A touto kouzelnou úspěšnou události jsme završili
další na zážitky bohatý rok v Zahradě.
Hanuš Loucký
Po celou dobu trvání konference probíhala koordinace jednotlivých aktivit, stanovišť, materiálního a logistického zabezpečení
včetně personálního zajištění formou výpomoci pořádající agentuře Amepra Praha. Akci hodnotím jako zdařilou díky vysokému
pracovnímu nasazení všech pracovníků, zodpovědné přípravě
jednotlivých činností, aktivnímu přístupu zúčastněných klientů a
vstřícné spolupráci napříč celou organizací. Tímto děkuji všem,
obzvláště klientům naší organizace Zahrada 2000.
Lucie Pěchová
Společenský večer proběhl v hlavním sále hotelu Dlouhé Stráně
v Loučné nad Desnou jako narozeninová oslava 20 let Zahrady
2000. Společně s Hanušem a Otou jsme moderovali úvod samotného večera . Před začátkem akce jsme společně instalovali narozeninový dort, který vytvořili pracovníci šicí dílny. Dort
byl z látky a dutý. Uvnitř byl schovaný gratulant Martin Fojtíček z
přátelené organizace Ledovec Plzeň. Na samotný závěr našeho
vstupu proběhl slavnostní přípitek a gratulace Lence Turkové
potažmo celé Zahradě.
Hana Kontriková
"Narozeninový" večírek ke 20 letům ZAHRADY 2000 na Konferenci sociální psychiatrie v Loučné byl vydařený. Děkujeme
všem aktérům, gratulantům. vzácným zahraničním hostům,
všem kdo s námi statečně slavili do rána i všem kdo oslavu
připravovali (úžasný dort "upekla" naše šicí dílna, vtipné vstupy
připravila a provedla Hanka s Otou a Hanušem, výskok z dortu +

Konference z pohledu prodavače zboží, které vyrobili lidé, kteří
se sami potýkají s chronickým duševním onemocněním. V tuto
dobu slaví Zahrada 20 let své činnosti a spolupodílela se na
přípravě této akce- konference sociální psychiatrie.Původně
jsem měl prodávat sám, ale naštěstí se ke mně na místě připojil
kolega Jirka Štěpán, takže se samotný prodej zdařil na výbornu.
Jako obvykle se nejvíce prodalo zboží z šicí dílny a také několik
kousků z dílny keramické. Prodej probíhal v takových vlnách,
podle toho, kdy byly přednášky a přestávky. Stánek jsme měli
přímo v budově hotelu , takže jsme zimou netrpěli :-) Navíc nám
bylo přiděleno prodejní místo vedle stolů s občerstvením, což
byl také jeden z důvodů velké návštěvnosti a potažmo následně
i velkého prodeje. Na tuto akci vzpomínám v dobrém a těším se
na druhou za dalších 20 let.
Jarek Halama
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Moje malé zamyšlení
Pravda je to, co se stalo v určitém čase na
určitém místě.
Všechno má svůj důvod, nic se neděje bez
příčiny.
Přítomnost mění náhodu na osud.
Někdy lze jít štěstí naproti.
Jarek Halama
PROČ TO ŽENY NEMAJÍ JEDNODUCHÉ
Proč to ženy nemají jednoduché
Když jsou rychlé
Tak jsou běhny
Když jsou pomalé
Tak jsou coury
Nezbývá než zlatá střední cesta
Postřehy od AM AL AHA
Jarek
Halama
Krátká zamyšlení – Petra Orságová
Povídka
Žil život bezúhoný a plný očekávání. Bylo
to dítě, které mělo rádo zvířata, nejradši
veleryby, delfíny. Tenhle hošík se jmenoval
Matyášek, takže měl svět, který byl krásný
jako pohádka jen se zvířaty a rostlinami.
Ten hošík měl dobré srdíčko, které každé
dítě jeho věku má. Je bezprostřední. Bylo
mu 8 let. V dětské fantazii ožívá to, co je
pro dospělého jedince nemyslitelné.
Lidé, kteří se nachází v nápravných zařízeních
Vězni, kteří udělali v životě špatný krok a
nacházejí se v nápravných zařízeních za
krádeže atd. Tito lidičky potřebují druhou
šanci. Společnost jim dává druhou šanci.
Jejich rozhodnutí záleží na nich, jestli se
dostanou na správnou cestu či půjdou po
nesprávné cestě.
Děti bez domova
Ti, kteří se nacházejí v tíživých životních
situacích. Děti, které se nacházejí na ulici.
Nemají žádnou stravu ani pití. Musí o vše
bojovat, bojují o přežití. Jsou organizace,
které pomáhají těmto dětem a podávají
jim pomocnou ruku. Vždyť každé dítě je
bezprostřední.
Nová naděje
Jednou z priorit, kterou se člověk opírá o
naději, lásku a povzbuzení si mohou najít v
Bibli, která je povzbuzením každého věřícího. Najde správný směr. Aby šli lidé tím
správným směrem. Ti kteří jsou ateisté,
hledají správný směr, hledají smysl života.
Jeho kořeny jsou v Ježíši Kristu.
Lidé, kteří se podílejí na záchraně lidských
životů
Mezi tyto skupiny patří záchranáři, hasiči,
policisté, ti kteří chrání naše životy před
nenadálou zlou situací. Zachraňují též
lidské životy. Lidský život je to nejcennější.
Je to dar.
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osud, který jsem ti určil, stane se tvou modlitbou
ústa mlčí do ticha...
mluvíme nasloucháním
blízkost je daleka našemu chápání
bolest přetváří v úsměvy na tváři…
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

Třetí oko v keramice
Základním a vždy přítomným prvkem je volné
kreativní myšlení s užitkovou tvorbou denní
potřeby, nebo jako okrasný prvek podtrhující
individualitu a velmi osobního pocitu domova.
Její užití je třeba u relaxační chvíle při kávě,
nebo čaji, nebo při darování jako výraz citu,
vztahu k obdarované osobě. Při výběru témat
se snažíme zahrnovat široké spektrum, vkusné, ozdobné i denní náměty, tak abychom
oslovili člověka v co největší šíři a nabídli mu
jiný pohled na užitkovost, než jen komerční
motivy. Třetí oko je pocitová iluze z kresby,
vnímá obrázek jako souhrn linií, barev v kontextu tvarů a statického
děje. Je to pohled na stav v momentu, v okamžiku, který je zde konkrétní a jasný. Statický obrázek v nás vyvolá pocity a děje, či možné
děje, v níž je obrázek zastoupený jako jeden obraz z těchto citů a
dějů, stává se cíleným stavem děje. Vlastní provedení je pak vnímání
zrakem stavu malby, porovnání s tímto třetím okem mysli, a rozdíl je
pak směr jak upravit malbu, abychom se dostali k tomuto citově
dějovému obrazu vnitřního prožitku pro zájemce keramiky. Cílem
naší keramiky se vnitřně ztotožnit s našim dobrým pocitem na co je
využíváme, aby až dojíme, vypijeme svůj oblíbený nápoj a květina, už
nevoní nebo už tu není, tak aby pohled na tento kus keramiky nám
umožnilo si ponechat tyto krásné vnitřní pocity, kdykoli na ně upřeme zrak, třeba v nás probudí i jakýsi nám zatím neobjevený pohled
na vlastní kreativitu. Proč nepít z malovaného hrnku, proč nejíst
z malovaného talíře či nedat krásnou, voňavou květinu do malované
vázy, když Vám to ZAHRADA 2000 nabízí

Tvůrčí tým: Hana Kontriková, Otakar Ševčík, Hanuš Loucký a všichni ostatní :-) Autoři fotografií Hana Kontriková a spol.
Autor grafiky Hana Hausnerová
Máte-li zájem o pravidelný odběr, dejte nám zprávu na info@zahrada2000.cz a pošleme Vám tištěné nebo elektronické v pdf.

