VÝROČKA2004
Vážené čtenářky a čtenáři
Představuji Vám rok dění v našem občanském sdružení. Přeji vám příjemné naladění během
čtení, a doufám, že na Vás přenese kousek příjemné atmosféry z naší práce, zábavy a
koníčku. Děkujeme všem za přízeň.
 Poslání a historie organizace
Občanské sdružení Open House založila v listopadu 2000 skupina mladých lidí z Bruntálu
s chutí a energií nečekat na to, co kdo kolem pro ně přichystá a vymyslí, ale naopak sami
chtěli vytvářet a dělat věci pro okolí, kterém jim přišli správné a bavily je. V roce 2001
zrealizovali projekt „Otevřený dům“. Jde o provoz nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež (NZDM) Open House, který je nejzákladnější činností sdružení. Každý rok se tento
projekt rozšiřuje o nové služby. V roce 2003 přibyla hudební zkušebna, pravidelné
arteterapeutické programy a psychologická poradna, v roce 2004 domácí pracovní dílna. Od
roku 2002 je NZDM Open House kolektivním členem České Asociace Streetwork. V roce
2004 se NZDM Open House stal jedním se zakladatelů pracovní skupiny NZDM
Moravskoslezského kraje.
Od roku 2003 pořádá sdružení sbírku „Mladí pro starý Bruntál“ za účelem obnovy
společenského domu v Bruntále a je aktivním účastníkem komunitního plánování Města
Bruntál. V roce 2003 o.s. Open House spolupracovalo na realizaci projektu „Hip –Hop jako
kultura“ podpořený z programu Make Connection. V roce 2004 občanské sdružení Open
House společně s partnerem, občanské sdružení Liga za lidská práva a liga za práva dětí,
dokončili projekt „Místo pro nás“. V tomtéž roce sdružení uskutečnilo výstavu a koncert
mladých umělců z Bruntálu „Srdcechody“ a 2. ročník krajské přehlídky amatérských kapel
Open House fest.
Občanské sdružení Open House pomáhá zvládat obtížné životní situace dětem a mládeži a
rozšiřuje nabídku klubových, kultuních, sportovních a zájmových činností na Bruntálsku.


Zpráva o činnosti

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Open House
Cílem NZDM Open House je efektivně pracovat s neorganizovanými dětmi a mládeží,
kontaktovat je, nabízet jim sociální službu a vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného
času.
Je to dvoupodlažní rodinný dům blízko centra Bruntálu. V přízemí je čajovna, herna,
keramický a výtvarný ateliérek, sociální zařízení a bezva dvoreček. V patře najdete
internetovou místnost, pracovní dílnu, kancelář která je taky mediační místností a
psychologickou poradnou. O kousek dál má sdružení v pronájmu hudební zkušebnu.
Provozní doba: Úterý – Čtvrtek 14:00 – 21:00
Pátek
14:00 – 22:00
Sobota
14:00 – 22:00
Neděle
17:00 – 21:00
červenec – srpen – zavřeno

Uživatelé zařízení mohou být všichni ve věku od 13 do 26 let. Nejsou omezeni časem
příchodu a odchodu, veškeré služby jsou zdarma, anonymní a mají svobodnou volbu činnosti i
nečinnosti.
Návštěvníci jsou kontaktováni a jsou jim nabízeny:
 sociální služby ( situační intervence, základní poradenství, zprostředkování návazné
pomoci a další služby kontaktní práce)


volnočasové aktivity, které vychází z vybavení a programů NZDM Open House.



NZDM Open House mají možnost navštívit školy v dopoledních hodinách, kde je pro
žáky škol připraven zážitkový program, nebo beseda. V roce 2004 bylo uskutečněno
v Open House 12 besed na téma drogy a 3 zážitkové dopoledne.

Celkově v roce 2004 navštívilo NZDM Open House 836 uživatelů z toho je cca 170
pravidelných.
Přehled zprostředkovaných služeb 2004
989
32
Počet kontaktů

298
426

Intervence
Dobrovolných prací
Zprostředkování návazné
pomoci
8745

Počet účastí na organiz.
programech

Projekt „Otevřený dům“
Již po čtvrté i v tomto roce byl podpořen projekt „Otevřený dům“ Ministerstvem Vnitra ČR,
který probíhá v rámci realizace projektu „Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Open
House“. Předkladatelem projektu je obec Bruntál. Jeho cílem je vytvoření rizikové skupině
dětí a mládeže nabídku klubových, kulturních, sportovních a jiných činností. Realizace
programů v oblasti prevence, podpora výkonů alternativních trestů. Díky této podpoře
sdružení rozšířilo sportovní vybavení. V létě byl uskutečněn týdenní pobyt „sjezd řeky Ohře“
s 16 uživateli. Během celého roku probíhala pravidelná arteterapie (7 pravidelných účastníků).
Dětem a mládeži byla plně přístupná pravidelně keramická dílna s odborným vedením, nebo
po individuální domluvě s kontaktními pracovníky (4 pravidelní účastníci). Sdružení začalo
spolupracovat s mediační a probační službou na zajištění obecně prospěšných prací pro
mladistvé delikventy. Projekt také podpořil zkvalitnění individuální případové práce
s uživatelem v oblasti psychologické osobnostní diagnostiky.

Club Open House
Členem Clubu Open House se stává uživatel, který se aktivně a dobrovolně podílí na údržbě
a úklidu zařízení, nebo na organizaci aktivit Open House a splní dané kritéria.
Člen klubu má právo:
- Mít slevy na vybraných akcích.
- Půjčovat si sportovní materiál zdarma.
- Být upřednostněn v rámci pořadníku přihlášených účastníků dané akce.
V roce 2004 měl klub 18 členů.
Psychologická poradna
- hodnocení činnosti 2004
Poradna fungovala v kanceláři Open House každou sudou středu od 15:00 do 17:00 hod.
Klienti navštěvovali poradnu spontánně na podkladě kontaktní práce zaměstnanců Open
House, nebo byli posíláni výchovnými pracovníky a učiteli místních škol a rodičovskou a
odbornou veřejností. Vždy se jednalo o individuální práci – většinou diagnostikování
problému nebo potíží a následná práce s tímto problémem s cílem minimalizace potíží a
maximalizace osobního rozvoje a růstu klienta. Nejčastější potíže se týkaly interpersonálních
konfliktů a vztahů souvisejících s dospíváním a začleňováním se do společnosti a
partnerských dvojic, dále hledání oboru studia, práce a výběr povolání, poruchy komunikace,
poruchy chování, potíže s příjmem potravy, abusus návykových látek, gamblerství,
sebepoškozování, dysporuchy a školní potíže. Ojediněle práce s rodiči klientů. U některých
klientů se jednalo o jednorázovou radu nebo konzultaci, velký zájem byl o absolvování
psychotestů (zvláště osobní profil) většinou však nešlo o opakovaný kontakt. Přítomnost
psychologa je také dobrý konzultační prostor pro výměny názorů a kooperaci personálu
zařízení a širší – angažované veřejnosti ( včetně rodičovské). V roce 2004 jsem pracoval s 24
klienty.
Mgr.Škrabal Miroslav

Pomozte dětem“ - Logo –
Dlouhodobá celonárodní sbírka České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti podporuje znevýhodněné a
ohrožené děti do 18 let žijící v České republice. č.u. 666 999 666 / 0100

Lidé kteří pomáhají dětem dali šanci i mladým v Bruntále.
Byli jste někdy v Bruntále? Víte co je tu nachystáno pro mladé? Spousta hospod, hrací
automaty a počítačové herny. Je zde i dům dětí a mládeže, ale to víte každej nemá peníze.
Tak je tu ulice s širokou nabídkou ,,Zábavy“ od cigaret až po toluen.
A právě proto je tu Open House ve kterém se snažíme dát jiný smysl dne mladému člověku
z Bruntálu.V uplynulém roce nám v tomto snažení velice pomohly prostředky se sbírky
„Pomozte dětem“, která financovala náš projekt ,, Šance pro mladé v Bruntále“. Díky Této
podpoře se nám podařilo zprovoznit hudební zkušebnu, ve které se inspirovalo 28 mladých
muzikantů, z nichž někteří koncertovali na benefičním koncertu ,,Open House fest“.

Dílnu ve které mladí vyráběli užitečné věci ze dřeva. Někteří si udělali pálku na ping pong
jiní si troufli i na kuchyňskou linku. Mohli si zde opravit to co potřebovali a když něco
nevěděli vždy jim někdo poradil.Taky nám tu pomáhali když se nám rozpadala zeď, padal
pingpongový stůl a nebo chyběly police v keramické dílně.
Uspořádali jsme také několik koncertů začínajících i profesionálních kapel, a rozvířili tak
věčnou nudu.
V poslechových večerech jsme nabídli kvalitní hudbu různých žánrů. Radost jsme udělali hiphoperům, diskotékovým tanečníkům i náročným posluchačům.
Každý den jsme byli s nimi a ptali se co chtějí.
Jde nám o to mladým lidem rozumět a něco pro ně udělat. Děkujeme všem kteří myslí na děti
a přispěli na sbírku ,,Pomozte dětem“ pomohli jste i mladým v Bruntále.
Vít Hrabáček
Projekt „Místo pro nás“
V listopadu 2004 byl slavnostně ukončen společný projekt „Místo pro nás“, ve kterém
občanské sdružení Open House bylo aktivním partnerem občanskému sdružení Liga za lidská
práva a práva dítěte. Projekt byl podporovaný nadací Via a jeho obsahem bylo společně
s občany vylepšit místo kde žijeme. Konkrétně šlo o zvelebení okolí problematické části
města Bruntálu, lokalita bývalých sovětských kasáren, které byli v krátké době osídleny
sociálně slabými, převážně romskými rodinami. Občané se podíleli na vytvoření projektu a
společně vybudovali sportovní volejbalové hřiště a dětské hřiště s rozmanitými prvky.
Mladí pro starý Bruntál
Od roku 2003 iniciuje občanským sdružení Open House.veřejnou sbírka na obnovu
Společenského domu v Bruntále. Konečný stav k 31.12.2004 je 4 531,00 Kč.
č.ú. 6111 6111/ 0300.
Streetwork Zlaté Hory
Poskytování služeb Harm Reducton ve Zlatých Horách. Službu zajišťoval Marek Kulík.
Přehled akcí za rok 2004
Pravidelně:
Pondělí – Horolezení na lezecké stěně na IV. ZŠ (Květná ulice)
Úterý - Snowbording: pro všechny, kteří si to chtějí zkusit, na Uhlířském vrchu
Každá lichá středa – Psychologická poradna
Pátek – Keramika
Leden:
10.1. Výlet na běžkách: trasa Skřítek – Alfréda – Malá Morávka, 12.1. Něco z Arte
(Arteterapie)17.1. Turnaj ve stolním tenise,31.1. Sněžný pekáč: Soutěž o nejoriginálnější
sněžné plavidlo.
Únor:
2.2. Něco z Arte 8.2.Výlet na běžkách: trasa – Malá Morávka, mravencovka, pod malý a
velký kotel, Malá Morávka, 13.2. Koncert: Romano jilo, Krnovská rómská kapelka. Vstupné
zdarma, 14.2. Turnaj ve stolním tenise, startovné 20Kč, 16.2. Něco z Arte
Březen:2.3. Něco z Arte, 5.3. Koncert: Časem, Empathy , 10.3 Den Tibetu: beseda a
promítání fotek z cest po Indii a pobytu v meditačním centru L. Hojgra , městské divadlo,
vstup dobrovolný , 11.3. Srdcechody: zahájení výstavy Jindřicha Holubce a Michaly
Holubové v Galerii v kapli , 13.3. Srdcechody: benefiční koncert Jindřicha Holubce v Afrika

pub. Vybrané peníze byly věnovány na sbírku „Mladí za starý Bruntál“, která je věnována na
opravu Společenského domu, 16.3. Něco z Arte, 30.3. Něco z Arte
Duben:
6.4. Jde se na pruty , 7.4. Pletení pomlázek, 8.4. Turnaj ve stolní tenise, 13.4. Něco
z Arte, 22.4. Den Země v Opíku, eko - program plný informací zábavy i překvapení, 24.4.
Koncert: Bruntálská pseudorocková formace (Šišha, Sokol, Světnička)
27.4. Něco z Arte
Květen:
4.5. Něco z Arte , 7.5. Koncert: Fau paux jam, Dioxin (punk), PBM (punk), premiéra
punkových kapel z naší zkušebny, 8.5. Sjíždění řeky Moravice, 11.5. Něco z Arte , 18.5.
Něco z Arte, 21.5. Bubnovačka. Opékačka na kótě, 25.5. Něco z Arte
29.5. Koncert: Calveras (folk-rock)
Červen:
4.6. Hip hop párty, DJ Maser, 16.6. Co víte o AIDS?Beseda tak trochu jinak.
18.6.Bubnovačka (fireshow), 26.6.Open House fest-.2. ročník festivalu. Kapely-Filip M,
Empathy, Dioxin, Mimostojící, 30.6.Barbecue - Oslava konce školního roku grilováním
makrel a malování.
Srpen:
oprava a údržba zařízení
Pravidelně
Pondělí – Horolezení na lezecké stěně na IV. ZŠ (Květná ulice)
Úterý – Výtvarné úterý vyžití uměleckých duší, batika, malování na sklo a
textil, keramika, grafika, kašírka, výroba plastik atd.
Každá lichá středa – Psychologická poradna
Pátek - Hry pod střechou, turnaj ve stolním fotbale, stolním tenise a jiných
vykutálených hrách.
Září:
17.9. Koncert – Marbulínkova sestřička s nejmilejší drůbeží
Říjen:
9.10. Silážní střela: závod o nejrychlejšího běžce do schodů , 27.10. Po stopách Inků:
diaprojekce z cest po Ekvádoru a Peru s Petrem Calábkem
Listopad:
5.11. Drakiáda : Soutěž o nejhezčího a nejvýše letícího draka , 10.11. Ukázka
arteterapeutické práce ve skupině, 24.11. Putování po Novém Zélandě, s Martinem Manišem
Prosinec:
22.12. Vánoční den v Open House: Videostop o ceny, Funky večer s hitparádou,
a soutěží o nejlepší vtip
Seznam publikovaných článků a televizních, rádiových přenosů
2.2.2004 : Moravsko-slezský Blesk : Kopec sjel i Jumbo jet
2.2.2004 : Moravsko-slezský deník : Na uhlířském vrchu se v sobotu závodilo o sněžný pekáč
23.2.2004 : Náš Domov : Neziskové organizace nám velmi pomáhají
23.2.2004 : Náš Domov : V prevenci kriminality je Bruntál o velký kus dál
9.3.2004 : Bruntálský region : Do Afrika Pubu se vrací koncerty
10.5.2005: Rádio Ostrava: reportáž o nízkoprahovém zařízení Open House (14:15)
22.6.2004 : Bruntálský region : Ostuda: Společenský dům zůstal před veřejností uzamčen

22.6.2004 : Bruntálský region :Dobročinná přehlídka Open House Festival
7.7.2004 : Krnovský region : Open House Fest v Africe
8.7.2004: ČT: 1. program Moravskoslezský region, reportáž o projektu „Šance pro mladé
v Bruntále“
3.8.2004 : Bruntálský region : Mladým chybí program
14.9.2004 : Náš Domov : Open House přináší novinky
29.9.2004 : Bruntálský region : Hudební kluby jsou už dva
5.10.2004 : Bruntálský Region : Silážní střela už po třetí
8.10.2004 : MF Dnes : Běžci závodili na silu
11.10.2004 : MF Dnes : Skupina lidí z Bruntálu pro radost běhá na silo
16.11.2004 : Náš Domov : Dlouhá ulice bude mít nová hřiště
O služby, pohodu, programy a provoz NZDM Open House se starají:
Zaměstnanci na plný úvazek:
vedoucí pracovník a sociální pracovník…..Mgr. Marcela Kročilová
kontaktní pracovník……………... ……….Romana Daněčková
kontaktní pracovník……………... ……….Vít Hrabáček
kontaktní pracovník……………………….Martin Zmydloch
Externisté:
Psycholog…………………………………Mgr. Jiří Škrabal
Arteterapeut………………………………Mgr. Michaela Pavelková
Keramik…………………………………..Kateřina Hrbáčová
Účetní……………………………………..Ivana Popíková
Supervizor………………………………..Mgr. Jiří Šimonek, Mgr.Lukáš Carlos Hrubý
Odborná stáž:
Správce sítě, grafik………………………Tomáš Mazal
Dobrovolníci:
……………………………………………Adéla Misařová
……………………………………………Adéla Češková
……………………………………………Zuzana Bayerová
……………………………………………David Klimeš
……………………………………………Mgr. Libor Vrba
……………………………………………Milan Kročil
Členská základna občanského sdružení:
Předseda, jednatel, člen výboru ..……….Mgr. Marcela Kročilová
Pokladník, člen výboru………………….Mgr. Libor Vrba
Člen výboru……………………………..Milan Kročil
Člen výboru……………………………..Marek Kulík
Člen výboru……………………………..Bc. Martina Kačurová
Člen výboru……………………………..Jakub Müller
Revizor………………………………….Mgr. Stanislav Toman
Spolupracujeme:
K – Centrum Krystal – společné akce ( organizování přednášek, návazná spolupráce)
O.s. Liga za lidská práva a práva dětí – spolupráce v romských záležitostech , společný projekt „Místo pro
nás“.
PPP Bruntál – velice úzká spolupráce s oblastním protidrogovým metodikem, informační servis,
individuální případová práce s uživatelem.
Základní a střední a odborné školy v Bruntále a okolí – spolupráce s výchovnými poradci a
preventisty, organizace přednášek, skupinové případové práce ve třídách.
MěU Bruntál - manažerka prevence kriminality P. Hubková, informační servis.

MěU Bruntál - Sociální odbor – oboustranné zprostředkování návazné pomoci klientům.
MěU Bruntál – rómský poradce, odborné poradenství.
Dům dětí a mládeže Bruntál – materiální a organizační výpomoc.
Horolezecký oddíl Vrbno pod Pradědem (Sokol Vrbno) – garance horolezeckých aktivit
O.s.Citadela - (projekt Dlouhodobá primární prevence).
Psycholog J. Šimonek – psychodiagnostické snímání „Barvy života“, individuální případová práce
Úřad práce Bruntál - (aktivní politika zaměstnanosti).
Policie ČR a Městská policie Bruntál – informační servis.

Příjmy 2004:
MPSV ČR…………………....437 000,00 Kč
Moravskoslezský kraj………..250 000,00 Kč
sbírka „Pomozte dětem“……..155 660,50 Kč
Tržba čajovna…………………97 984,50 Kč
Nadace Via………………….…87 930,00 Kč
Město Bruntál………………...101 000,00 Kč
Prodej výrobků a služeb……….31 547,50 Kč
Příjmy z výlepu plakátů………..25 010,50 Kč
Úřad práce Bruntál…………….50 400,00 Kč
Město Zlaté Hory………………42 000,00 Kč
Duhová energie………………..30 000,00 Kč
Alcom alval a.s………………...10 000,00 Kč
Osram……………………………5 000,00 Kč
Členské příspěvky…………….…1 600,00 Kč
Úroky v bance……………………...387,55 Kč
Příjmy celkem……………… 1 325520,55 Kč

Výdaje 2004:
Projekt NZDM Open House
Materiál…………………………………167 333,50Kč
Nákup zboží do čajovny………………. 55 422,00 Kč
Energie…………………………………103 253,50 Kč
Služby…………………………………..119 141,50 Kč
Oprava údržba…………………….…….38 071,00 Kč
Cestovné…………………………………12 835,00 Kč
Ostatní platby………………………………6 983,00 Kč
Mzdové náklady………………………..436 745,00 Kč
Odvody (soc. zdrav.)…………….148 356,00Kč

Celkem……………………….1 088 140,50 Kč

Projekt „Šance pro mladé v Bruntále“
Náklady:
Propagace……………………………..5 342,50 Kč
Služby……………………………………………8 600,00 Kč
Mzdové náklady…………………………….. 107 144,00 Kč
Odvody (soc. zdrav.)………………………… 34 574,00 Kč
Celkem……………………………………… 155 660,50 Kč
Projekt Streetwork Zlaté Hory
Materiál………………………………………….5 670,00 Kč
Služby…………………………………………...6 746,00 Kč
Cestovné ……………………………………….9 584,00 Kč

Mzdy…………………………………20 000,00Kč
Celkem……………………………… 42 000,00 Kč
Výlepové plochy
Materiál………………………………..1 314,00 Kč
Služby……………………………………..43,50 Kč
Mzdy………………………………… 10 000,00 Kč
Celkem………………………………..11 357,50 Kč
Výdaje celkem……………………..1 297 158,05 Kč
V rámci projektu „Otevřený dům“ byl získán sportovní materiál v hodnotě 20 000,00 Kč,
pomůcky na arteterapii v hodnotě 14 000,00 Kč, Psychodiagnostické vyšetření a testování pro
uživatele v hodnotě 20 000,00 Kč. Byli uhrazeny náklady na letní pobyt v částce 15 000,00
Kč a náklady na dohody o provedení práce externistů v hodnotě 40 000,00 Kč. Celkově byl z
projektu hrazen materiál a služby v hodnotě 109 000,00 Kč.
Hospodářský výsledek………………...28 361,55 Kč
Slovo na závěr
Za podporu děkujeme všem finančním partnerům:
LOGA
Za podporu a pomoc děkujeme dalším partnerům:
manažerce prevence kriminality Města Bruntál Petře Hubkové
rómskému asistentovi Jožkovi Balážovi
mistrovi zedníkovi Petru Karlovi
designerovi Georgy Stojkov
webmasterovi Davidu Klimešovi
mistrům práce všeho druhu Ivanovi a Kubovi Pinkovi
Pivovar Hanušovice
Alfa plastik
Agrocom invest
Alfum
I
Především děkujeme všem pracovníkům, dobrovolníkům, členům sdružení, jejich rodinám a
partnerům, kolegům, kamarádům, příznivcům za všechnu snahu, podporu, pomoc při
realizaci projektů a příjemnou atmosféru.

Vám všem moc moc díky.

Kontakt
Název organizace…………………..Open House
IČO…………………………………706 45 671
Registrace MV ČR:………………..VS/1-1/4536800-R, 30.11. 2000
Právní forma a typ organizace…….právnická osoba – občanské sdružení
Adresa……………………………..tř. E. Beneše 47 792 01 Bruntál
Telefon……………………………554 713 713 716
Bankovní spojení…………………172657690/0300
www stránky……………………...www.openhousebruntal.cz
email:……………………………...openhouse@seznam.cz

Můj volný čas
Většinu svého času trávím v Open House. Vlastně Open House lze přeložit jako otevřený
dům. Je to dům ve kterém je spousta možností pro využití volného času.
Chodím tam skoro každý den a moc mě to tam baví. Většinou si jdeme s holkama
sednout do čajovny, kde si můžeme odpočinout a popovídat si při poslechu krásné hudby. Ale
nejvíce s Terkou a Věrčou chodíme do herny, kde máme možnost si zahrát ping-pong nebo
fotbálek. Dále je tam přístup na počítače a hlavně je super, že je tam i internet. Minulý týden
jsme byli s Verčou ve výtvarné dílně, kde jsme si mohli vymodelovat různé modely z hlíny.
Taky jsem si poprvé v čajovně mohla vyzkoušet mlátit do bubnů, což se mi moc líbilo. A taky
se mi líbí, že Open House pořádá různé akce, jako je například sjíždění řek. Jsou tam také
určitá pravidla, které každý z nás, kdo navštěvuje Open House, musí dodržovat. Je to velice
výhodné, protože když je venku zima a prší, tak se tam můžeme schovat a podívat se třeba na
nějaký film nebo si kreslit barvami na sklo a různé jiné činnosti. Do Open House chodím
strašně ráda a doufám, že tenhle dům nezkrachuje, jinak nevím, kde bych trávila svůj volný
čas a odreagovala bych se od svých problémů a starostí.
2.11.2004 Petra Šnirchová 15 let
Slunce a láska země
Slunce
Hřeje tvoje srdce.
Země
je samý květ.
Láska
znamená mít někoho rád,
znamená přátelství Země
PO KTERÉ CHODÍŠ
Je samý květ co ty v sobě nosíš.
Je srdce a slunce ti svítí do tvých očí.
Díváš se na oblohu tam tě čeká další svět
To se říká tomu ráj.
Slunce svítí
Ty se směješ
Tvé oči jsou smutné
PROTOŽE tvá láska je daleko tak neplač.
ONA SE TI VRÁTÍ
Budete zase spolu
A slunce bude hřát
Tvé srdce.
2004 Hana Hlaváčková 17let

Není úniku z tohoto světa.
Nejsou dveře zpátky.
Je jenom dým v davu šílenců.
Kouř z cigaret.
Utopit se v něm.
Splynout….
Nemít tělo.
Nemít duši.
Tečou pode mnou potoky krve.
Máčím si v nich bosé nohy.
Dělám šlápoty.
Krvavé šlápoty do tvého srdce.
2004 Adélka Misařová 17let
STAREJTE SE O SEBE
(Tomáš Mazal (19let - 2004, )
PROČ SOUDÍTE PODLE VZHLEDU
PODLE BARVY KŮŽE
TEN ČLOVĚK SE TAK NARODIL
ON ZA TO NEMŮŽE
KAŽDÁ OSOBA JE JINÁ
NIKDO NENÍ SHODNÝ
JÓ LIDI NEBUĎTE SVINĚ
BUĎTE K SOBĚ HODNÍ
PŘIZPŮSOBUJU SE TOMU
CO SE TADY DĚJE
AŤ TU SVÍTÍ SLUNKO
NEBO POŘÁD LEJE
VAŠE VÁLKY JSOU JEN FRAŠKY
KVŮLI BLBEJM PRACHŮM
KVŮLI BLBEJM PAPÍRŮM
LIDI ŽIJOU V STRACHU
KAŽDÝ MÁ RÁD SVOJE
TAK JE NECHTE BÝT
KAŽDÝ SI CHCE V KLIDU
TEN SVŮJ ŽIVOT ŽÍT

