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NENÁPADNÉ LETNÍ ZAMYŠLENÍ NAD MALIČKOSTMI
Maličkosti jsou sice malé, ale mohou mít nečekanou sílu,
účinek, když se necítíme ve své kůži a nedaří se nám. A
tak se stane, že nám udělá radost třeba “jen” něčí úsměv,
když někdo řekne něco vtipného nebo pochvalného, uznání s čím se ztotožníme (“Jé to se ti povedlo!”...”To se mi na
tobě líbí.”). Nebo, když nás někdo příjemně překvapí svým
chováním nebo řekne něco milého. Jsou to vlastně takové
Malé Zázraky. Pro nejen kreativně založené osobnosti to
mohou být různé výtvory, které mají duchovní podstatu:
obrázek, fotka, písnička, básnička, tanec, pěkný hrnek i
hádanka, nový zážitek nebo film. A proto si všímejme krásy kolem nás: jak rozkvétá květina, šumí koruny stromů,
zlátne obilí. I na příjemné barvy oblečení a rozjasněné
tváře, které se na nás usmívají. Zelená barva listí a trávy
nás může snadno uklidnit a pozitivně nabít a zavést tak
myšlení k vyvolání příjemných vzpomínek. Chuť a vůně
dobrého jídla a pití mohou mít pro vnímavého člověka až
omamný účinek, když má možnost sledovat i jejich přípravu.
Voňavá pára při přípravě kávy (včetně mletí) nebo čaje je
podstatným prvkem celého rituálu, který má blahodárné
účinky na naši nervovou soustavu.

Přátelé, nebe je
modré a je pořád
nad námi. Voda je
stále mokrá a průzračná a volně plyne
jako čas. Slunce vše
ozařuje,
dodává
barvám pestré odstíny a přináší světlo a
energii do života
nám všem. Občas se
stává, že se obloha
zatáhne a přijde
déšť, který uklidňuje
už jen pouhým zvukem a vůní a uvede
nás v rozjímání po
různých starostech stejně dobře jako pohled na hořící
dřevo v ohništi nebo krbu.
A tak vstupujme do zbrusu nového dne vždy s očima
otevřenýma , dívejme se, nechme se okouzlovat, udivovat
a inspirovat “nepatrnými věcmi” a budeme se cítit o něco
radostněji a šťastněji.
Hanuš Loucký

Výlet do Velkých Losin
Dne 15. 6. 2018 se klienti Zahrady 2000 z.s. měli možnost zúčastnit výletu po krásách našeho kraje návštěvou Velkých Losin.
My jsme se rozhodli, že navštívíme místní papírnu rodu Žerotínů a po prohlídce a nakoupení suvenýrů jsme se vydali na rodné
sídlo Žerotínů, kde jsme si prohlédli zámek a výstavu středověkých kočárů a přilehlé zahrady s kavárničkami, kde si dali malé
občerstvení účastníci Miroslav Moš, Jarda Vrbata, Jana Nistlerová, Stanislava Michlovská a Jiří Štěpán. Libor Hutyra využil rehabilitačních služeb místních lázní. Tímto chceme poděkovat vedení Zahrady 2000 z.s. za finanční injekci zaplacením dopravného. Klienti by si přáli, aby takových výletů bylo více. Rádi bychom se podívali také na Jánský Vrch - zámek vroclavských biskupů.
Mirek Moš - vedoucí zájezdu
Procházka historií našeho kraje
15 června 2018 jsme podnikli výlet do Velkých Losin, kde jsme
navštívili Muzeum papíru - národní kulturní památku. Potom
jsme se chvíli procházeli po zámeckém nádvoří, kde jsme si
prohlédli středověké kočáry a pak jsme si nakoupili suvenýry. A
protože nám počasí přálo, máme na Velké Losiny ty nejlepší
vzpomínky. Děkujeme Mirkovi Mošovi za zorganizování takového vydařeného výletu.
Stanka Michlovská
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BUĎTE U TOHO! ZAHRADA 2000 BRZY
OSLAVÍ 20 LET SVÉ ČINNOSTI
V souvislosti s významným výročím, kdy ZAHRADA 2000
již dvě desetiletí pomáhá a je neodmyslitelným poskytovatelem služeb sociální péče v regionu, se podílí také
na přípravě 35. Konference sociální psychiatrie, která
proběhne 15.-17. listopadu 2018 v Koutech nad
Desnou. V rámci této akce zároveň chceme ukázat odborné i laické veřejnosti formou prezentace výrobků, děl
klientů jejich cestu k zotavení.
Příprava takto velké akce s mezinárodní účastí v nás
budí respekt, ale zároveň i odhodlání odvést co nejlepší
práci. Od mnohých z vás již máme tolik potřebnou podporu, která je pro nás moc důležitá a které si velmi vážíme. Tímto článkem chceme oslovit i další klienty, kteří
by se chtěli na organizaci podílet jakýmkoli aktivním
způsobem.
Můžete se zapojit například do přípravy doprovodného
programu – realizace výstavy obrazů, přehlídky produktů chráněných dílen mapujících postupný vývoj během

let, komentářů k archivním fotografiím, které jste nám
již poskytli nebo neváhejte přijít s vlastním návrhem, jak
byste se rádi prezentovali veřejnosti. Během samotné
akce 15.-17.11. uvítáme spolupráci s těmi, kteří jsou
rádi v centru dění a chtějí pomoci se samotnou organizací akce.
V rámci přípravy Konference jsme podnikli „pracovní“
výlet do míst, kde akce bude probíhat. Hlavním místem
konání jsou prostory hotelu Dlouhé Stráně a o něco
vzdálený „skleník“ – kulturní dům v Loučné n. Desnou.
Reprezentativní prostory nabízí dostatek možností a
prostoru pro prezentaci naší organizace, tak neváhejte
a přispějte svou troškou do mlýna.
Své nápady směrujte k pracovníkům týmu Komunitní
sociální práce v Dětřichově buď osobně v po – čt mezi
8:00 – 16:00 nebo se můžeme domluvit i na individuální schůzce v jiný den a jinou hodinu nebo nás kontaktujte mailem na komunita@zahrada2000.cz.
Tým Komunitní sociální práce

„Skleník“ – kulturní dům v Loučné nad Desnou

V PRŮCHODNÍ V DOBRÉM DUCHU
V sobotu 18. srpna se konal v areálu ZŠ
Průchodní festival pro celou rodinu v
rámci seriálu akcí Děti dětem! Tato akce
byla konkrétně věnovaná malé holčičce
Elence, trpící mj. Westovým syndromem.
V průběhu akce zahrály zdejší oblíbené
bandy Pětičlenné trio, Daršan (to je moje
srdeční záležitost) a Morava. Vystoupil i
javornický řezbář František Vitásek, který všechny nadchnul svým uměním v
práci s motorovou pilou. I já jsem měl
krátké autorské vystoupení se svými
verši. Vládla příjemná atmosféra v dobrém duchu setkání a pomoci někomu
kdo to opravdu potřebuje. Zkrátka dobrá
sobota.
Ota Ševčík
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JAK JSTE VNÍMALI AKCI ČTVRTEČNÍ DRÁTKOVÁNÍ?
Milí čtenáři Zahradních listů,
Jednoho dne mě Ota požádal: „ Maruško, o něco bych tě
chtěl poprosit. Ale jenom jestli to tak fakt cítíš, že bys to
chtěla udělat. Napiš něco o Čtvrtečním drátkování u vás
v STD.“
Zkoumala jsem, jak to teda cítím a tu je výsledek. Bylo mi
tam dobře, popovídala jsem si s lidmi a mám radost, že
jsem se naučila drátkovat rybičku. Moc ráda jsem se seznámila s Jakubovou maminkou Ivou Tomancovou, která
nás tímto odpolednem provázela jako zkušená lektorka
drátkování.
Také mě zajímalo, jak to vidí ostatní. Vydala jsem se tedy
na obchůzku prostor Zahrady v Dětřichově s otázkou:
„Jak jste vnímali akci Čtvrteční drátkování“
Pavel H. – Bylo to pěkné. Výrobky, které se tam vytvořily,
byly velmi zajímavé. Líbivé. Viděl bych smysl v budoucím
vytváření takových výrobků k prodeji.
Adam – O ničem jsem nevěděl, ani jsem to neviděl a o nic
jsem nepřišel. Kdyžtak máme Mouricku.
Mirek – Viděl jsem Marii, jak to dělala, než se to rozjelo.
Moc se mi líbil ten typ výrobku. Ale akce jsem se nezúčastnil, měl jsem dovolenou.
Karel – Mám alibi, nebyl jsem tu. Nic jsem nezkazil. Neublížil jsem tomu. Nerozčaroval
jsem nikoho svou neschopnostíHanka K.- Chválím, že se to
dělá.
Berta – Já jsem byla spokojená. Vyrobila jsem si přívěšek
s korálkami během jedné lekce.
Standa D. – Mně se líbil ten
pavouček. Ale učit se to není
moc pro mě. Já mám keramiku
a mandlování.
Lada – Moc se mi to líbilo. Líbil
se mi námět i parta lidí. Tvořilo
se, povídalo. Byla bych ráda,
aby bylo něco podobného znovu. Vzpomněli jsme, že se kdysi dralo peří a přitom se povídaly příběhy. Říkali jsme, že to
bylo fajn. Zapojili se i ti, co se
běžně do dílen nezapojují.

Kratičký výlet do údolí Desné
14.8.2018 členové týmu KSP Lucie
Pěchová a Marta Kaplová a Mirek
Klimša navštívili místo, kde se bude
konat 35. konference sociální psychiatrie, která proběhne 15.-17. listopadu
2018 v Koutech n Desnou, na které se
bude podílet významnou měrou i celá
Zahrada 2000.
Hana Kontriková

Pokud by měl někdo nějaký nápad, co společně tvořit,
budeme rády, když za námi přijde.
Staňka – Jo, dobře. Pěkné to bylo, strašně moc.
Peťka P. – Mně to přišlo milý a přínosný a to je všechno.
Bára M. - Drátkování bylo super. Sice jsem byla mírně
nervózní z paní Ivy a Jirky, kterému to tak skvěle šlo. Ale
mé neohrabané ruce přesto vytvořily dárek
k narozeninám.
Iva Tomancová (lektorka kurzu drátkování) - Byla tam
klidná, tvůrčí atmosféra. Pohoda. Mně se tam líbilo, dobrý
byl i kontakt s lidmi. Jsem ráda, že jsem mohla přispět
svým uměním a že vás to motivovalo k další tvůrčí činnosti. Těším se na další spolupráci.
Na závěr jeden anonym – Nejsem zastánce drátkování,
ale líbily se mi zvířátka z korálek. Myslím si, že je to spíše
aktivita pro děti.
U nás v STD v Zahradě 2000, Dětřichov probíhají tvořivé
akce pro veřejnost
vždy první čtvrtek v měsíci od 13.00 do 15.00 hod. Pleteme košíky, plácáme z hlíny, hrajeme si s drátky, korálky …
a je nám u toho dobře. Máte-li chuť přijít, rádi vás uvidíme.
Marie Dorničáková
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Jsi strom, sám osaměle stojící
Jsi láv slov, na mě se chrlící
Jsi noc i den
vjednom okamžiku proměněn
Jsi duha,
která slunce a déšť spojuje
Jsi oheň a dým
Jsi myšlenka, která mnou putuje
Jsi radost i splín

Kolikrát?
Kolikrát
Kolikrát už?
Ztracený ve světě těch
samých
pavučin
Těch samých nadějí
Těch samých beznadějí
Nezodpověditelných otázek
Těch samých “ Proč? “
Nechci “ Proč? “
Nechci pavučiny
Nechť je klid
Nechť je Čistá Voda
To je to podstatné
Ota Ševčík

TAJNÁ LÁSKA
CO ROZUM MI ŘÍKÁ?
CO ŘÍKÁ MI CIT?
ČAS STÁLE VŠEM TIKÁ,
JÁ CHCI S TEBOU BÝT.
Jarek Halama

Jsi voda i vzduch
působíc vzduch
Jsi jasnost i tajemno
Jsi mnohost i zajedno
Mnoho osob v sobě máš
Stále ztrácíš,
však mnohé nalézáš.
Bára Malíková

Jarka Konyariková

Krájím své slzy na tisíc částí
byť jejich součástí v hlubokém ponoru
až ke sklonu k naprosté prázdnotě
kde znovu najdu se na kolenou
ráda bych potkala na nepatrný okamžik
a neomylně setrvala v tichém úžasu
nad znovu objevenou dokonalostí Boží.
O nic se nesnažit jen důvěra postačí a slzy láskyplně osuší.
Hana Kontriková
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.

