
Dny duševního zdraví
Vsetín
Osvětová a
destigmatizační akce na
podporu lidí s duševním
onemocněním.

MUDr. Fr. Sovy 61
přednáška

Knihovna jinak
Co knihovna nabízí.
Prohlídka všech
oddělení knihovny, kde
v každém bude čekat
milé, tematické
překvapení. Prohlídka
zakončena promítnutím
filmu dle našeho výběru
(čítárna, oddělení pro
dospělé čtenáře,
oddělení pro...

Liberec, Rumjancevova 1362/1
diskuze/beseda

Vnitřní dialog
Výstava autorů, z nichž
někteří studovali na
uměleckých školách, je
pestrá. Uvidíte díla s
rozmanitými rukopisy a
různorodými výtvarnými
technikami - akvarel,
pastel, grafika,
fotografie, počítačová
grafika aj. ...

Mělník, U Sadu 323
výstava



Umění a (neuro)věda
Přednáška psychiatra,
vysokoškolského
pedagoga a ředitele
Národního ústavu
duševního zdraví v
Klecanech Prof. Cyrila
Höschla o významu
umění a jeho roli ve
vývoji lidstva.
Lidská kultura se
vyvinula před půl...

Mělník, U Sadu 323
přednáška

Můžeš číst
i v barvách
Prostřednictvím barev a
obrazů vyprávím
příběhy.

Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 519
výstava

Výstava obrazů
Výstava obrazů a
výtvarných děl,
přihlášených do
výtvarné soutěže
organizátora ANIMA
VIVA - ŽIVÁ DUŠE.
Druhý ročník soutěže na
téma "Cesta do hlubin
duše" , jako i další
aktivity v rámci "Týdnů
pro...

Opava, Liptovská 1045
výstava



Beseda o
deinstitucionalizaci
a duševním zdraví
V průběhu měsíce září
budou pracovníci
Domova na hradě
Rychmburk pro
zaměstnance veřejné
správy a studenty
realizovat besedy o
transformaci Domova na
hradě Rychmburk, o
aktuálním dění v
reformě psychiatrie a
o...

Skuteč, Předhradí 17
diskuze/beseda

Příběhy duše I.
Centrum Mělník a Dolní
Povltaví připravilo pro
návštěvníky čtyř
kaváren ve svém
regionu sérii příběhů
skutečných lidí s
duševním onemocněním.
Portréty dávají
nahlédnout do jejich
životních osudů a
peripetií. Poutavá...

Čelákovice, Sedláčkova 109
výstava

Příběhy duše II.
Centrum Mělník a Dolní
Povltaví připravilo pro
návštěvníky čtyř
kaváren ve svém
regionu sérii příběhů
skutečných lidí s
duševním onemocněním.
Portréty dávají
nahlédnout do jejich
životních osudů a
peripetií. Poutavá...

Čelákovice, Sedláčkova 1011
výstava



Příběhy duše III.
Centrum Mělník a Dolní
Povltaví připravilo pro
návštěvníky čtyř
kaváren ve svém
regionu sérii příběhů
skutečných lidí s
duševním onemocněním.
Portréty dávají
nahlédnout do jejich
životních osudů a
peripetií. Poutavá...

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,
Masarykovo náměstí 60/17
výstava

Příběhy duše IV.
Centrum Mělník a Dolní
Povltaví připravilo pro
návštěvníky čtyř
kaváren ve svém
regionu sérii příběhů
skutečných lidí s
duševním onemocněním.
Portréty dávají
nahlédnout do jejich
životních osudů a
peripetií. Poutavá...

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,
Masarykovo náměstí 1960
výstava

Výstava Příběhy
bláznovství
Poutavá putovní výstava
o duševní nemoci a
životu s ní, kterou
vytvořily medičky ze
studentské organizace
IFMSA v Brně
(www.ifmsa.cz). Výstava
popisuje různá duševní
onemocnění, ale hlavně
životy těch, kteří se s
těmito...

Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1394
výstava



Výstava Tomáš Miro
Záhořík – Arteterapie
Výtvarná tvorba může
být prostředkem
poznání, ovlivnění lidské
psychiky a mezilidských
vztahů i léčivým
procesem. Průběh
tvorby a výsledný
artefakt jsou způsobem
komunikace se svým
nevědomím, ostatními
účastníky a...

Hradec Králové, Třída Karla IV. 493/13
výstava

PSYCHOBUDKA
v Jindřichově Hradci
Zkuste prožít běžnou
situaci očima a ušima
člověka se schizofrenií v
simulátoru schizofrenie -
PSYCHOBUDCE. Svůj
zážitek můžete probrat
s přítomným
pracovníkem.
Utvořila se snad fronta?
Čas můžete strávit s...

Jindřichův Hradec, U knihovny 1173
film/projekce

Duševní zdraví nás
baví
Výstava plakátové
kampaně Duševní zdraví
nás baví, která si kladě
za cíl bourat mýty a
předsudky spojené s
duševním onemocněním
prostřednictvím
recykliteratury. Výstava
vznikla v Národním
Ústavu Duševního
Zdraví a...

Jindřichův Hradec, U knihovny 1173
výstava



Setkání uživatelů
psychiatrické péče
Beseda o reformě
psychiatrické péče aneb
„Ať to není o nás bez
nás“
Setkání pro uživatele
psychiatrické péče

Kde: FOKUS Tábor –
Obývák, Mostecká 2087,
390 02 Tábor
Kdy: úterý 11 .září
2018...

Tábor, Mostecká 2087
diskuze/beseda

Bariéry člověka
s duševním
onemocněním
v komunikaci
s úředníky a bariéry
úředníka při
komunikaci
s člověkem s DO
Workshop o překážkách
v komunikaci mezi lidmi
s duševním
onemocněním a
úředníky povedou:
Zbyněk Roboch, BA
(specialista
destigmatizace NÚDZ) a
Mgr. Břetislav Košťál
(Studio 27 Zaostřeno na
duši)

Brno, Ve Vaňkovce 1
workshop

NONSENS atd.
Vernisáž výstavy
Pavla Bezděčky
Vernisáž výstavy Pava
Bezděčky. Vystavuje
kresby a obrazy.

Jihlava, Brněnská 54
výstava



Umění-cesta do duše:
Klavírní recitál Slávky
Vernerové-Pěchočové
Srdečně vás zveme na
neobyčejný koncert
pořádaný v rámci
projektu Umění – cesta
do duše v Národním
ústavu duševního zdraví
(Topolová 748, 250 67
Klecany) v úterý 11.9. v
18:00, vstup dobrovolný.
...

Klecany, Topolová 748
hudební akce

Příběhy lidí se
zkušeností
s duševním
onemocněním, včetně
poruch příjmu
potravy a jejich
rodinných příslušníků
O svých zkušenostech s
duševním onemocněním
a poruchami příjmu
potravy přijdou vykládat
lid s vlastní zkušeností a
odborníci z organizací
Anabell a Práh jižní
Morava.

Brno, Ve Vaňkovce 1
diskuze/beseda

Muzikorelaxace
Pokračující lekce, kde
má hlavní slovo hudba a
její léčivé vibrace.
Tvůrčí a relaxační část
je zaměřena na uvolnění
těla i mysli, načerpání
nové energie. Hudební
improvizace nabídne
potěšení z vlastní
tvořivosti...

Liberec, Nezvalova 662/18
hudební akce

Poslechová diskotéka
Jiřího Černého
Poslechová diskotéka se
věnuje osobnosti
zpěváka Robbieho
Williamse.

Jihlava, Brněnská 54
hudební akce



Koncert pro Práh
Přijďte s námi oslavit
závěr brněnských Dnů
duševního zdraví. Čeká
vás multižánrový
benefiční koncert tří
kapel, jehož výtěžek je
určen na rekonstrukci
tréninkové kavárny Café
Práh.
- 19:00 The
Wheathermakers |...

Brno, Ve Vaňkovce 1
hudební akce

TVOŘIVÁ DÍLNA –
KOLÁŽ NA TÉMA
DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
Společný výtvarný
program pro klienty
střediska psychosociální
pomoci a veřejnost.

Olomouc, Wurmova 5
jiná akce

Veletrh sociálních
služeb
Centrum sociální péče
se na jeden den
promění v poněkud
atypické tržiště. Tržiště
nabízející a představující
sociální služby regionu.
Veletrh poskytne
přehled o jednotlivých
sociálních službách a
možnosti jejich využití...

Žamberk, Albertova 357
jiná akce

Den otevřených dveří
- FOKUS Tábor
v Jindřichově Hradci
Srdečně Vás zveme na
DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ – FOKUS Tábor v
Jindřichově Hradci
Čtvrtek 13.září 2018,
10:00 – 17:00
FOKUS Tábor z.s.,
Zárybničí 130, Malý
Vajgar, Jindřichův
Hradec
- Prohlídka...

Jindřichův Hradec, Zarybničí 130
dny otevřených dveří



BESEDA NA TÉMA
DESTIGMATIZACE
Neformální diskuze
pozvaných odborníků a
lidí, kteří mají osobní
zkušenost s duševním
onemocněním. Společná
akce se Společností
Mana, o.p.s.

Olomouc, Wurmova 7
diskuze/beseda

Vymaluj se
z předsudků
Na kreativní dílně se
dozvíme , jak výtvarné
umění působí na duši
nemocného, jak může
umělecká léčebná
terapie ovlivňovat
úzdravu duševně
nemocného člověka,
seznámíme se s
výtvarnými a
uměleckými pracemi
osob s duševním...

Opava, Liptovská 1045
jiná akce

VERNISÁŽ VÝSTAVY
OBRAZŮ, KONCERT
OPAVSKÉ KAPELY
NADĚJE
Výstava obrazů a básní
spojená s koncertem
opavské kapely Naděje.

Olomouc, Wurmova 5
výstava

Bazárek
viz letáček Ústí nad Labem, Skorotice, K Chatám 22

jiná akce

Zuzka Šenkýřová
a Poezii žerem
Venkovní výstava v
zahradě a intervence do
přilehlého prostranství
je kompozicí básní a
obrázků. Omalovánky
Zuzky Šenkýřové doplní
verše pacientů
Psychiatrické nemocnice
Bohnice, které zazněly
na festivalu Babí léto.

Praha 8, Dolákova 24
happening



DUŠEvní zdraví -
SPOJENÍ NAVÁZÁNO
Jako každý rok obsadí
FOKUS Vysočina na
jedno zářijové
odpoledne krásné
havlíčkobrodské
náměstí se svým
programem. Ten bude
bohatý na hudební
vystoupení, na pódiu
budou probíhat
rozhovory se
zajímavými hosty a...

Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí
hudební akce

Myslím, tedy jsem,
ale jak?
„Lidé se nedělí na ty,
kteří myslí, a na ty, „pro
které to není“. Myšlení
se týká všech.
Co děláme, když
myslíme? Jak vlastně
myšlení "funguje"? Jak
lépe porozumět sám
sobě? Co mohu udělat,
aby mě...

Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 519
diskuze/beseda

Listování
Na programu Listování
je scénické čtení knihy
Kluk z kostek. Kniha je
sondou do života otce,
který hledá cestu k
porozumění svému
autistickému synovi a
snaží se zachránit
manželství. Kniha
vychází z vlastních
zkušeností...

Chrudim, Olbrachtova 291
jiná akce



Dar z nebes - Léčivé
divadlo Gabriely
Filippy
V rámci programu
Týdnů pro duševní
zdraví přijede do Hlinska
se svým Léčivým
divadlem herečka
Gabriela Filippi.
Benefiční představení
pořádá ve spolupráci s
FOKUSEM Vysočina, z.ú.
a hostem bude lékař
Tomáš Lebenhart -...

Hlinsko, Adámková třída 341
divadlo

Rukodělný workshop
- u příležitosti
Středověké slavnosti
Přijďte si vyzkoušet na
náš workshop tkaní
nebo uplést košík. Rádi
Vás to naučíme!

Jeseník, Masarykovo náměstí 167
workshop

Nabídka tréninkových
pracovních míst
Nejsou překážky v
pracovním uplatnění, se
kterými si nevíme rady.
Jde to..zvládáme je
dobře a rádi Vás o tom
přesvědčíme!

Jeseník, Masarykovo náměstí 167
jiná akce

Zažít město jinak
Slavnosti Zažít město
jinak už od roku 2006
sbližují sousedy a oživují
veřejný prostor našich
měst. V Česku zcela
výjimečná akce ukazuje,
co se stane s ulicí, když
patří jen lidem a jejich
fantazii. Právě oni stojí
za...

https://zazitmestojinak.cz/locations_/praha,
Křiižíkova
jiná akce



Na Kopečku za
plotem
Multižánrový festival Jihlava, Brněnská 54

happening

Herní odpoledne
s koňmi - hipoterapie
PROGRAM:

Stanoviště:
1) Ukázka kovářské
práce s možností ukovat
si něco sám
2) Práce s lasem –
krinolína, hod na cíl –
možnost vyzkoušet
3) Workshopová dílnička
- tisk podkov na...

Jihlava, Brněnská 54
jiná akce

Výměňák
Akce vytvořená k
setkání lidí bez
předsudků a bez
vnímání rozdílů, která
otevírá duševní pohodu
svým barvitým
programem. Na jedné
straně nabízí živou
hudební produkci-
fesťák, na straně druhé
blešák- trh, kde je
možné...

Pardubice, Mladých 325
jiná akce



One human show
Simony Babčákové
aneb život, vesmír
a vůbec
divadelní představení
téměř vyprodáno

Jihlava, Brněnská 54
divadlo

Slavnostní zahájení
Týdnů pro duševní
zdraví
s happeningem Já se
z toho zblázním!
Aneb z čeho blázníš
ty?
Každý se v životě
potkáváme se situacemi,
ze kterých úplně šílíme.
Přijďte se podělit o
zkušenosti a napsat
nám na Zeď bláznovství,
co přivádí k šílenství vás.
Navíc se můžete
dozvědět více informací
o duševních...

Pardubice, třída Míru 79
happening

Cirkus Paciento
Aktivizační projekt
Cirkus Paciento v
psychiatrických
léčebnách
(www.cirkuspaciento.cz)
pořádají společně
organizace Zdravotní
klaun
(www.zdravotniklaun.cz)
a Ledovec
(www.ledovec.cz) a od
roku 2009 projel už
prakticky...

Žamberk, Za Kopečkem 353
jiná akce



Výstava Skrýš
Společná výstava
klientů Relaxační
výtvarné skupiny z
organizace Péče o
duševní zdraví -
středisko Výměník a
pacientů z některých
psychiatrických léčeben.
Výstava vznikla ve
spolupráci s Františkem
Průšou, studentem...

Pardubice, Mladých 325
výstava

Smysl v nesmyslu
Vernisáž.
Petr Kubíček a Josef
Pácha vystavují sochy z
hlíny a knižní ojekty

Jihlava, Brněnská 54
výstava

Nové modely
fungování lidské
mysli
LABORATOŘ MYSLI

Vzájemné propojení
mezi fungováním mozku
a mentálními prožitky
představuje jednu z
největších záhad
současného poznání.
Touto otázkou, dnes
označovanou za tzv.
psychofyzický problém,
se...

Praha 1, Mariánské náměstí 1/98
přednáška



Výstava Příběhy
bláznovství
Poutavá putovní výstava
o duševní nemoci a
životu s ní, kterou
vytvořily medičky ze
studentské organizace
IFMSA v Brně
(www.ifmsa.cz). Výstava
popisuje různá duševní
onemocnění, ale hlavně
životy těch, kteří se s
těmito...

Žamberk, Nádražní 833
výstava

Den otevřených dveří
– užijte si Kosatec na
vlastní kůži
Jedinečná příležitost
nahlédnout do zázemí
České abilympijské
asociace. Všechny dveře
budou v Centru Kosatec
otevřené. Užijte si
Kosatec na vlastní kůži,
přichystaný je
výjimečný program.
Vyzkoušíte si jaké to je
mít a...

Pardubice, Sladkovského 2824
dny otevřených dveří

UKÁZKA METODY EEG
BIOFEEDBACK
EEG biofeedback je
metoda, která umožňuje
ovládat mozkové vlny.
Pomocí biologické
zpětné
vazby využívá
seberegulující a
sebeučící potenciál
mozkové aktivity na
základě učení
operativním
podmiňováním,
stimuluje...

Pardubice, Jana Palacha 1552
jiná akce



Den otevřených dveří
na oddělení pro
osoby s duševním
onemocněním
Den otevřených dveří se
uskuteční na jednom z
oddělení, které
poskytuje pobytovou
službu osobám s
duševním onemocněním.
Návštěvníci si budou
moci prohlédnout
prostory domova, které
jsou uživatelům k
dispozici, seznámit...

Pardubice, Štrossova 357
dny otevřených dveří

Obraz do duše,
arteterapie
v knihovně
Věděli jste, že i skrze
kreativní činnost můžete
nahlédnout do vlastní
duše? Třeba za pomocí
papíru, pastelek,
štětce… nebo i fotografií?
Přijďte si vyzkoušet, co
můžete skrze MALOVÁNÍ,
TVOŘENÍ a
FOTOGRAFOVÁNÍ
zjistit...

Třinec, Lidická 541
workshop

Workshop „Centrum
duševního zdraví
Pardubice: očekávání
pro praxi“
Workshop na téma
vzniku Center duševního
zdraví. Akci moderuje
MUDr. Petr Hejzlar,
psychiatr a ředitel Péče
o duševní zdraví. Hosty
budou MUDr. Jan Pfeiffer,
gestor projektu Centra
duševního
zdraví Ministerstva...

Pardubice, Kyjevská 44
workshop



Vadimír Walda
Nerušil a Malevil
Band
Revival Waldemara
Matušky

Jihlava, Brněnská 54
hudební akce

Den otevřených dveří
Přijměte pozvání do
CEDRu v Ústí nad Orlicí.
Celý den bude k vidění
výstava obrazů Lenky
Jílkové a Danuše
Dolečkové. Pro
kreativce je připraven
celodenní workshop
kreslení mandal s
výkladem barev a tvarů.

Ústí nad Orlicí, T.G. Masaryka 115
dny otevřených dveří

Jarmark u Divadla
Jarmark s prodejem
výrobků jak z našich
dílen, tak od
spřátelených organizací.
Něco dobrého a mnoho
dalšího.
Dopoledne vystoupí
divadlo Komedianti na
káře u Divadla Na
Kopečku.

Jihlava, Brněnská 54
jiná akce

Přírodovědné
rozjímání a putování
Městskými sady se
Zeleným domem
Chrudim
Vycházka přírodou je
ideální pro duševní
pohodu. V Chrudimi
budeme poznávat
přírodu babího léta. Poté
se přesuneme do
prostor Denního
stacionáře Pohoda, kde
si promítneme tajuplné
scenerie z cest do lesů,
luk, vod a...

Chrudim, Městský park 274
jiná akce



Program u stanu
U stanu s čajovnou
tentokrát vystoupí Vít
Jilich s harmonikou a
Jaroslav Ohnsorg s
kytarou.

Jihlava, Brněnská 54
hudební akce

Táborák + Tadeáš
Band
Opět se sejdeme u
stanů před divadlem a
pavilonem 4 u táboráku.
Opečeme buřty a
poslechneme si kapelu
Tadeáš Band.

Jihlava, Brněnská 54
jiná akce

Ukázka arteterapie
Ukázku arteterapie
představí Lenka
Mlejnková, která
poskytuje individuální a
skupinovou arteterapii
lidem s problémy v
oblasti duševního zdraví
a spolupracuje na
projektech s výtvarným
zaměřením. Lektorka
seznámí...

Praha 6 - Břevnov, roh Anastázovy a
Sartoriovy
workshop

Tomáš Sejkora:
Fragmenty vesmíru
Výstava surrealistických
maleb
královéhradeckého
autora, který se ve své
tvorbě zaměřuje jak na
sociální,
environmentální a
vědecké dění v
současném světě, tak i
na lidské psýché a na
iluzivní způsob vyjádření
dané...

Pardubice, Svaté Anežky České 29
výstava

Zážitkový den
v CEDRu
Přijměte pozvání do
organizace CEDR
Pardubice, která
poskytuje sociální
služby pro osoby s
psychickým
onemocněním.
Navštívíte nově
vytvořenou „Smyslů –
plnou místnost“ určenou
převážně k relaxaci a
rozvoji smyslového...

Pardubice, Jana Palacha 324
dny otevřených dveří



10 let činnosti
Zveme vás jménem
Krajské koordinační
skupiny pro
implementaci reformy
psychiatrické péče v
Libereckém kraji a v
rámci Dnů duševního
zdraví a 10 let činnosti
FOKUSu Liberec o. p. s.
v regionech Českolipska
a Novoborska k...

Česká Lípa, Dubická 3322
workshop

Pervitin
Pervitin je preventivní
program primárně
určený pro studenty
základních a střeních
škol.
Kapacita je již naplněna.

Jihlava, Brněnská 54
jiná akce

Slavnostní otevření
Centra duševního
zdraví pro Prahu 9
Dne 20. září proběhne
slavnostní otevření CDZ
9. Součástí akce bude
tisková konference,
kterou pořádáme ve
spolupráci s MZ ČR za
účasti ministra
zdravotnictví Adama
Vojtěcha k zahájení
činnosti prvních CDZ.
Na akci jsou...

Praha 9, Lovosická 440/40
jiná akce

Zahradní slavnost
s tvořivými dílnami –
téma podzim
Ať jste mladý nebo starý,
každý, kdo má ruce a
rád tvoří, je u nás vítán.
Oslava tvoření s
podzimní tématikou v
prostorách SRC
Dětřichov!

Jeseník, Na Mýtince 32
workshop



Den otevřených dveří
Vida centra
Představení organizace
Vida centrum s
přiblížením její činnosti
a využití pro cílovou
skupinu klientů.
Představí se i 6 peer
konzultantů, kteří
přednesou svůj příběh.
Popovídají o spolupráci s
centrem, zmíní, co jim...

Pardubice, Pernštýnské náměstí 55
dny otevřených dveří

Jak nám chutná
Evropa
Devátý ročník akce Jak
nám chutná Evropa
umožní návštěvníkům
nahlédnout pod pokličku
kulinářských specialit z
celé Evropy. Uskuteční
se ve čtvrtek 20. září
2018 od 13 hodin před
hlavním vchodem do
Atrium Paláce...

Pardubice, Masarykovo náměstí 2799
happening

Zdravý životní styl
Relaxační cvičení pro
pohodu a protažení
celého těla.
S sebou ručník a
pohodlné oblečení.

Vede: Bc. Bohumila
Poznarová

Účast prosím potvrdit na
tel.č. 606 588 256,
nejpozději do...

Tanvald, Protifašistických bojovníků 183
přednáška

Setkání rodinných
příslušníků a blízkých
lidí s duševním
onemocněním
U dobré kávy a čaje
budeme společně
diskutovat nad tématem
"Lidé s duševním
onemocněním a práce".
Naším hostem bude Iva
Macurová, pracovnice
sociální služby Slezské
diakonie RÚT Třinec,
sociální rehabilitace.

Třinec, Hraniční 280
diskuze/beseda



Country večer
Tradiční country večírek
s J. Zadákem Liberec, Jánská 868/11

hudební akce

Beseda s peer
konzultanty
Nedílnou součástí
odborných týmů služeb
pečujících o duševní
zdraví je v současné
době i peer konzultant.
Peer konzultant je
člověk, který skrze svoji
osobní zkušenost s
duševním onemocněním
podporuje klienty a
posiluje...

Pardubice, Svaté Anežky České 29
diskuze/beseda

Jsem jeden z Vás,
jsem člověk
Osvětová beseda s
názvem „Jsem jeden z
Vás, jsem člověk“.
Beseda je zacílena na
odstraňování předsudků
a bariér veřejnosti vůči
osobám se zkušeností s
duševním onemocněním.
Besedovat se bude s
panem Jeronýmem
Janíčkem...

Opava, Ostrožná (vchod z ul.
Beethovenova) 46
diskuze/beseda

Běh? Neběh?
Happening a běžecká
soutěž dohromady.
Poradíme si s úsměvem!

Jihlava, Brněnská 54
happening

85.
Psychoterapeutický
seminář a workshop
Pozitivní psychologie -
doc. PhDr. Alena
Slezáčková

Pozitivní psychologii,
vědu zabývající se
výzkumem faktorů
přispívajících ke
kvalitnímu a
smysluplnému životu
představí na semináři
Alena Slezáčková...

Pardubice, Svaté Anežky České 29
workshop



Život s nadějí:
zotavení z duševního
onemocnění
Mgr. et Mgr. Martin
Fojtíček představí téma
zotavení (recovery,
www.zotaveni.cz) neboli
hluboce osobní,
jedinečný proces změny
vlastních postojů, pocitů,
hodnot, cílů, dovedností
a rolí. Přijďte si
vyslechnout předního...

Ústí nad Orlicí, Příkopy 376
přednáška

DUŠE (já a my).
Divadelní workshop
jako dramaterapie.
Duše (já a my) – série
divadelních workshopů

Prostor knihovny
ovládne v pátek 21. 9.
2018 série tří
divadelních workshopů
nazvaných Duše (já a
my), kterými nás
provede zkušená
divadelní lektorka
Monika...

Třinec, Lidická 541
workshop

Šetři se, osle!
Srdečně Vás zveme k
aktivní účasti na akci "
Šetři se, osle ", která
probíhá v rámci
celostátní akce Týdny
pro duševní zdraví.
V Rumburku proběhne v
pátek 21.9. 2018
setkání na Konírně,
Rolnická 485...

Rumburk, Rolnická 485
happening

Výstava Příběhy
bláznovství
Poutavá putovní výstava
o duševní nemoci a
životu s ní, kterou
vytvořily medičky ze
studentské organizace
IFMSA v Brně
(www.ifmsa.cz). Výstava
popisuje různá duševní
onemocnění, ale hlavně
životy těch, kteří se s
těmito...

Česká Třebová, Tyršovo nám. 970
výstava



7. Integrační den
aneb jak se žije
s postižením
Integrační den nabídne
možnost vyzkoušet si na
vlastní kůži, jaké to je,
žít s hendikepem.
Zkuste si například
chůzi se slepeckou holí,
jízdu na invalidním
vozíku nebo speciální
oblek, ve kterém si
budete rázem
připadat...

Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí 7
jiná akce

Happening: Objetí
pro duševní zdraví
Někdy stačí pro zlepšení
nálady a pocit pohody
jen málo. V centru
Hradce můžete potkat
dopoledne studenty
Lékařské fakulty
sdružené v IFMSA CZ,
pobočka HK, a v
odpoledních hodinách
pracovníky Péče o
duševní zdraví...

Hradec Králové, Velké náměstí 166/1
happening

Podzimní promítání
filmu s tématikou
duševního zdraví
a následnou diskuzi
Promítání filmu s
tématikou duševního
zdraví a následnou
diskuzi

Jeseník, Na Mýtince 32
film/projekce

Workshop -
ubrousková technika
Zdobení ubrouskovou
technikou pod vedením
pí. Matějkové

Jablonec nad Nisou, Emilie Floriánové
1736/8
workshop



Vyhodnocení
autorské výtvarné
a literární soutěže
"Živá duše"
Vyhlášení vítězů a
předání odměn soutěže
ŽIVÁ DUŠE. Všechny
přihlášené práce budou
zpracovány do sbírky
ŽIVÁ DUŠE, která bude
vydána organizátorem
soutěže do konce roku
2018. Součástí sbírky
budou také vítězné
práce z...

Opava, Liptovská 1045
jiná akce

dá se to zvládnout
aneb nejsme z toho
na švestku
Srdečně Vás zveme k
aktivní účasti na akci "
Dá se to zvládnout,
aneb nejsme z toho na
švestku", která probíhá
v rámci celostátní akce
Týdny pro duševní
zdraví.
Akce se koná na
dobrovského náměstí...

Rumburk, Dobrovského náměstí
happening

Zpívání Brigity Černé
Jmenuji se Brigita Černá,
narodila jsem se v
Novém Bydžově, ale od
dětství žiju v Liberci.
Mám ráda šansony,
které v mém repertoáru
převažují, ale
nevyhýbám se ani pop
rocku, jazzu, swingu a
písničkám z 50-60 let,
v...

Liberec, Jánská 868/11
hudební akce



Workshop „Centrum
duševního zdraví
Hradec Králové:
očekávání pro praxi“
Workshop na téma
vzniku Center duševního
zdraví. Akci moderuje
MUDr. Petr Hejzlar,
psychiatr a ředitel Péče
o duševní zdraví.
Hlavním hostem bude
MUDr. Jan Pfeiffer,
gestor projektu Centra
duševního zdraví
Ministerstva...

Hradec Králové, Sokolská 581
workshop

Slavnostní zahájení
Týdnů pro duševní
zdraví s koncertem
pro duši skupiny
Třezalka
Ká Bílková a Bára
Petříčková působí jako
holčičí část kapely GOJI.
Hrají autorskou tvorbu
Báry, ale zatím co v
kapele vybírají písně
převážně "svižné" a
temperamentní, projekt
Třezalka je prostor, kde
se...

Hradec Králové, Třída Karla IV. 493/13
hudební akce

Beseda o duševním
zdraví a nemoci
Beseda se studenty
středních škol v Poličce,
Litomyšli a Svitavách.
Pracovníci Otevřených
dveří pohovoří se
středoškolskými
studenty vybraných škol
o tématech spojených s
duševním zdravím a
nemocí a podělí se s
nimi o...

Polička, Vrchlického 22
diskuze/beseda



PSYCHOBUDKA
v Táboře
Zkuste prožít běžnou
situaci očima a ušima
člověka se schizofrenií.
Umožní Vám to
Psychobudka - simulátor
schizofrenie. Svůj
zážitek pak můžete
probrat s přítomným
pracovníkem. Vedle
psychobudky můžete
shlédnout výstavu...

Tábor, Jiráskova 1775
film/projekce

Dotkni se duše
Tradiční výstava
výtvarných děl a poezie
klientů spolku FOKUS
Tábor

Tábor, Jiráskova 1775
výstava

Setkání regionálního
týmu spolupracujících
organizací
Regionální tým nabízí
prostor pro setkávání
zástupců subjektů, které
se věnují péči o osoby s
duševním onemocněním,
nebo s nimi přicházejí
do kontaktu. Např.
zástupci zdravotnických
zařízení, poskytovatelů
sociálních...

Jeseník, nám. Svobody 857/24
diskuze/beseda

Workshop "Duševní
zdraví 101"
Některá zranění nejsou
vidět, ale i přesto může
být složité s nimi žít.
Pojďme se interaktivní
formou seznámit s fakty
o duševním zdraví,
některými
onemocněními a jejich
rizikovými faktory, ale
především pojďme
vyvrátit...

Hradec Králové, Kavčí plácek 121
workshop



Bazárek
Srdečně zveme všechny
klienty organizace Péče
o duševní zdraví a
Centra péče o duševní
zdraví na akci Bazárek,
kde je možnost si zcela
zdarma vybrat oblečení,
bižuterii a další více či
méně potřebné věci pro
radost...

Hradec Králové, Kavčí plácek 121
jiná akce

Tradiční Fokusí
plavba parníkem po
Vltavě
Odjezd parníku Cecílie
je jako všechny předešlé
roky od Čechova mostu
(u právnické fakulty) v
16,00 a návrat v 18,00
hod. (od 15,30 se
nastupuje na loď)

Praha, Nezvalova 662/18
jiná akce

Neblázni a cvič!
Pohybem k
duševnímu zdraví
Pohyb je jednou z
důležitých součástí
psychohygieny.
Nepředstavuje v našich
životech jen fyzickou
kondici, představuje
také způsob
odreagování a aktivního
dobytí psychických sil.
Poznejte to na vlastní
kůži a zacvičte...

Hradec Králové, Labská kotlina 1013/53
sportovní akce



Den zdraví
Fyzické a psychické
zdraví jsou stejně
důležité části lidského
zdraví a co víc,
navzájem se mohou
ovlivňovat. Přijďte si
proto bezplatně změřit
tlak, tělesný tuk, naučit
se první pomoc a mnoho
dalšího ke stánku,
který...

Hradec Králové, Labská kotlina 1013/53
jiná akce

Den otevřené Náruče
s programem
a občerstvením
Centrum sociální
rehabilitace Náruč v
Dobřichovicích je
prostor pro lidi s
duševním onemocněním
nebo mentálním
postižením, kde mohou
získat zdroje pro svůj
osobní rozvoj a najít
podporu na cestě k
hledání své...

Dobřichovice, Pražská 345
dny otevřených dveří

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
Den otevřených dveří -
prodejní stánek s
výrobky, hry, výstava a
promítání fotografií z
aktivit střediska,
občerstvení.

Olomouc, Řezníčkova 8
dny otevřených dveří

Den otevřených dveří
Psychiatrické kliniky
Fakultní nemocnice
Hradec Králové
Využijte jedinečné
příležitosti nahlédnout
„za dveře“ do prostor
kliniky, dozvědět se
informace o jejím
fungování a užít si
speciálního programu.
Navíc k programu máte
možnost zakoupit
výrobky pacientů kliniky
a...

Hradec Králové, Sokolská 581
dny otevřených dveří



DÍLNA VÝROBY
DOMEČKŮ PRO HMYZ
SE ZAHRADOU 2000
Pro malé i velké, tvoření
z přírodnin se
ZAHRADOU 2000 z.s.

Jeseník, Smetanovy sady
workshop

Povídání o duši
s koncertem pro duši
Manželé Košťálovi v
doprovodu písní
folkrockové kapely
Oboroh otevřeně
povypráví o svých
zkušenostech
sduševním
onemocněním. Sdělí
také informace o
filmařském a
žurnalistickém týmu
Studia 27“zaostřeno na
duši“, který...

Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 35
jiná akce

Filmový večer
Posezení u dobré kávy a
zajímavého filmu s
tématikou duševního
zdraví. Dokumentární
snímek Daniela
Macklera, bývalého
psychoterapeuta z New
Yorku, nabízí zamyšlení
nad alternativním
způsobem léčby lidí s
duševním...

Třinec, Revoluční 609
film/projekce



One human show
Simony Babčákové O
duševním zdraví
Veselá improvizační
show Simony
Babčákové na téma
duševního zdraví.
Večírek s nadsázkou a
bez cenzury vedoucí k
zamyšlení nad tím, co to
vlastně duševní zdraví
je a co pro nás
představuje. Celé
vystoupení je velice...

Hradec Králové, Hradecká 1227
divadlo

Workshop
Gestalttheatre
Tomáše Andrášika
Gestalttheatre je
expresivní a holistický
přístup k terapeutické a
osobnostně rozvojové
práci. Spojuje v sobě
principy Gestalt
psychoterapie a
dramaterapie. Vede k
rozšíření uvědomění,
hlubšímu porozumění
sobě i druhým...

Hradec Králové, Kavčí plácek 121
workshop

beseda s Nevypusť
duši - Duševní
zdravověda
Podle Světové
zdravotnické organizace
v bohatých zemích
duševní onemocnění
představují 40 % všech
nemocí a přibližně
každý čtvrtý člověk se s
nějakou formou
duševního onemocnění
v průběhu svého života
setká. O duševním...

Plzeň, Kopeckého sady 13
diskuze/beseda

Bylo jednou jedno
město bláznů...
Země/rok: Itálie, 2010
Režie: Marco Turco
Hrají: Fabrizio Gifuni,
Vittoria Puccini, Michela
Cescon, Branko Djuric a
další
Znění: italsky s českými
titulky
Doba trvání: 2 díly –
1:36 a 1:40...

Plzeň, Kopeckého sady 13
film/projekce



Divadelní představení
Kámen duše papír
tělo
DRED je vícehlavé
těleso ponořené do
jinohry, vědomě se
vyhýbající oslavám
činohry. Tento spolek
amatérských
divadelníků z náchodsko
- pražsko - kladska se
pokusí ve svém
představení přiblížit
vjemy a prožitky...

Náchod, Řezníčkova 451
divadlo

JAZZINDUSTRY
David Čertík - sax
Jakub Kovařík - drums
Jirka Podlipný - keys
Milda Schlesinger -
electric bass

Plzeň, Kopeckého sady 13
hudební akce

Psychoedukační kurz
„Změna životní
perspektivy
v kontextu duševního
onemocnění“
Psychoedukační kurz
pro lidi s duševním
onemocněním a jejich
blízké. Bc. Blanka
Novotná, vedoucí
psychiatrická sestra v
Centru duševního zdraví
po Prahu 8 a Ing.
Zdeněk Heřt, peer
konzultant BONA o.p.s.
se budou s...

Polička, Vrchlického 22
jiná akce



"Co dál?" Aneb
stánek pro všechny,
které zajímá nabídka
služeb péče o
duševní zdraví
v našem regionu
V rámci Jablečného dne
na Krásném Dvoře si pro
vás tým Psychiatrické
léčebny Petrohrad, p.o.
připravil informační
stánek s kontakty na
rozmanitou nabídku
služeb péče o duševní
zdraví v našem regionu.
Na stánku budou...

Krásný Dvůr, Zámek 1
jiná akce

Hearing Voices
Věděli jste, že hlasy
slyší zhruba 2 až 4 %
světové populace?
Slyšet hlasy však samo
o sobě nemusí
znamenat onemocnění.
Vyšetřením mozku se
potvrdilo, že osoba
slyšící hlasy zažívá, že s
ní skutečně někdo mluví.
Studie...

Plzeň, Most Ivana Magora Jirouse 56
workshop

Vyhlášení celoroční
fotografické
a výtvarné soutěže
spojené
s workshopem
Vyhlášení celoroční
fotografické a výtvarné
soutěže spojené s
workshopem
Název soutěže: „O
duševním zdraví na
rovinu“
Práce s tématem
duševního zdraví a
nemoci ve škole a v
rodině – krátký
metodický...

Plzeň, Most Ivana Magora Jirouse 56
workshop



Pan Žabák aneb Za
dobrodružstvím!
Máte nějakého
kamaráda? A už vám
někdy ten kamarád
udělal něco, co se vám
vůbec nelíbilo? A vy
jemu? A už jste vůbec
někdy zažili nějaké
pořádné dobrodružství?!

Lehce poetický a těžce
dobrodružný příběh o...

Plzeň, Most Ivana Magora Jirouse 56
divadlo

Workshop Animánie
Za použití animace
vznikne první soutěžní
práce na téma „O
duševním zdraví na
rovinu“ - pro děti od 10
let.

Plzeň, Most Ivana Magora Jirouse 56
workshop

Open Dialog
Dialog je jedna z prvních
věc, které se v životě
naučíme. Podle Jaakka
Seikkuly je to
jednoduchá věc. “Dialog
je vlastně tak
jednoduchý, že té
jednoduchosti mnohdy
ani nemůžeme uvěřit. A
pořád se zdá, že je to
jedna z...

Plzeň, Most Ivana Magora Jirouse 56
workshop

Panelová diskuse -
„Když se JICH zrovna
nebojí, tak s NIMI
aspoň nechtějí mít
nic společného“.
Přizvaní hosté z řad
uživatelů a zástupců
služeb budou diskutovat
nad tím, v čem stigma
spatřují, kde se s
předsudky, stereotypy a
diskriminací potkávají.
Budou společně nahlas
přemýšlet nad tím, co
se dá v rámci...

Plzeň, Most Ivana Magora Jirouse 56
jiná akce



Jiří Smrž a Slávek
Klecandr
Společný koncert dvou
svébytných písničkářů
Jiřího Smrže a Slávka
Klecandra spojeného s
kapelou Oboroh.

Plzeň, Most Ivana Magora Jirouse 56
hudební akce

ŽENEVEŠ
Nenechte si ujít druhé a
poslední letošní
vystoupení postpunkové
dívčí skupiny levitující
na plzeňské alternativní
hudební scéně!
Kapela vystupuje ve
složení:
Iveta Pohořelá - zpěv,
saxofon
Jana...

Plzeň, Most Ivana Magora Jirouse 56
hudební akce

Duševní zdraví nás
baví! aneb
Recykliteratura
v souboji s mýty
a stereotypy
Výstava z dílny
Kanceláře pro uvádění
mýtů o duševním
(ne)zdraví na pravou
míru (Pracovní skupina
výzkumu a prevence
stigmatizace a
diskriminace NUDZ)
představuje nejčastější
stereotypy o duševních
onemocněních v...

Plzeň, Most Ivana Magora Jirouse 56
výstava

KABARET ARTAUD -
představení Bohnické
divadelní společnosti
KRÁSNÝ, ŠÍLENÝ
ARTAUD?!

„Divadlo provokuje
lidského ducha k
blouznění, které
probouzí jeho energii“,
tak pojmenoval Antonin
Artaud vlastní vizi
divadla v roce 1938.
Šílený Artaud,
francouzský básník a...

Praha 1, Klimentská 1210/16
divadlo



Vernisáž výstavy V
kruzích Marie
Jiráskové
Pod názvem V kruzích
vystavuje Marie
Jirásková fotografie
landartových instalací –
přírodnin instalovaných
v kruhových formacích v
autentickém prostředí –
jako symboly jednoty a
absolutna, času a
nekonečna,
dokonalosti...

Brno, Ve Vaňkovce 1
výstava

Dny pro duševní
zdraví v Uherském
Hradišti 8.-12.10.
2018
8.10. Kino Hvězda 17:00
- zahájení Dnů pro
duševní zdraví v
Uherském Hradišti.
Vernisáž putovní
výstavy Příběhy
bláznovství a
fotografické výstavy
Cirkusu paciento. 17:30
koncert Martin
Kyšperský
20:00 - film...

Uherské Hradiště, Uherské Hradiště více
jiná akce

Den otevřených dveří
Centra ANIMA
Opava-sociální
rehabilitace
Přijměte naše pozvání
na Den otevřených dveří,
který se koná v Centru
ANIMA Opava, kde je
poskytována služba
sociální rehabilitace
osobám s duševním
onemocněním,
mentálním a zdravotním
postižením. Během dne
máte...

Opava, Liptovská 21
dny otevřených dveří

Keramická dílna pro
veřejnost
Přijďte si k nám vyrobit
misku, hrnek, či cokoliv
z hlíny, zkrátka to, co se
vám líbí

České Budějovice, Jizerská 4
workshop



Beseda o životním
stylu
Beseda a vyprávění o
životním stylu s
doprovodným
promítáním detailů z
naší kouzelné a tajuplné
přírody. Přijďte se
zastavit a potěšit duši
vším dobrým, co nás
obklopuje.

Chrudim, Školní náměstí 11
diskuze/beseda

Transformace
psychiatrie: aktuální
stav
Přijměte pozvání na
odborný seminář k
aktuálnímu dění v
reformě péče o duševní
zdraví v České republice.
Seminář se zaměří na
aktuální dění v
Jihomoravském kraji.
Tuto akci pořádá Práh
Jižní Morava, z.ú. ve
spolupráci s...

Brno, Ve Vaňkovce 1
přednáška

Den otevřených dveří
na chráněném
bydlení VILA JITKA
a beseda s peery
Máte možnost navštívit
jedno z našich
chráněných bydlení, Vilu
Jitka, a zjistit, jak
pracujeme, a zároveň se
dozvědět více k tématu
zapojení peer
konzultantů do
komunitních a
rehabilitačních služeb
na následné besedě s...

Praha 8 - Bohnice, U Drahaně 163
diskuze/beseda

Beseda o zotavení
z duševní nemoci
Srdečně zveme na
poutavou, vážně
nevážnou BESEDU O
ZOTAVENÍ z duševní
nemoci s Martinem
Fojtíčkem (Ledovec) a s
těmi, kteří o tom vlastně
ví nejvíc.

Tábor, Kostnická 158
diskuze/beseda



Veřejná debata o
reformě psychiatrie
se zástupci MZČR
Přijďte se dozvědět
informace o reformě
psychiatrické péče v ČR
a debatovat s odborníky
z Ministerstva
zdravotnictví, kteří na
reformě osobně pracují.

Brno, Ve Vaňkovce 1
diskuze/beseda

Den otevřených dveří
Centrum ANIMA
Opava
Centrum ANIMA Opava
zve všechny zájemce na
prohlídku prostor služby
sociální rehabilitace. V
průběhu celého dne se
bude návštěvníkům
věnovat odborný
personál poskytovatele,
zájemcům poskytne
informace o
poskytované...

Opava, Liptovská 1045
dny otevřených dveří

Vyprávěj svůj příběh
Workshop je určen pro
klienty a pracovníky
Iskérky. Prostřednictvím
malování nám lektorka
ukáže, jak funguje naše
mysl. "Maluji obrázky s
přestávkami už 20 let.
Jsem vděčná, že vás
mohu obohatit a být
průvodcem...

Rožnov pod Radhoštěm, Chodská 534
workshop



Není TO vidět -
Preventivní
a destigmatizační
programy pro
studenty středních
škol
Duševní onemocnění a
psychické potíže patří
mezi trápení, která
často nejsou vidět.
Během workshopů se se
studenty středních škol
a jejich třídními učiteli
budeme dotýkat toho,
jak psychické potíže
ovlivňují...

Plzeň, Most Ivana Magora Jirouse 56
diskuze/beseda

Světový den
duševního zdraví
v Berouně
Program oslav začne už
v 9 hodin v červeném
stánku kavárny Jiná
káva na Husově náměstí.
Podávat se bude nejen
káva, ale hlavně
informace přímo od
člověka se zkušeností,
který si duševním
onemocněním prošel.
Peer...

Beroun, Husovo náměstí 1
jiná akce

4. pracovní setkání k
reformě psychiatrické
péče v Plzeňském
kraji
Tradiční (čtvrté) setkání
uživatelů, poskytovatelů
a zadavatelů péče o
duševní zdraví v
Plzeňském kraji přináší
aktuální informace o
stavu reformy
psychiatrie a vytváří
jedinečné prostředí, ve
kterém se v rámci
kraje...

Plzeň, Most Ivana Magora Jirouse 56
jiná akce



DNY ZDRAVÍ
Prezentace spolku
FOKUS Tábor při akci
pořádané městem Tábor
- DNY ZDRAVÍ 2018

Tábor, Náměstí T.G.M. 1
jiná akce

Workshop pro žáky
SŠ: „Jak se pozná, že
už jsem se zbláznil?"
Naučit se poznat, kdy je
na čase vyhledat
odbornou pomoc je
důležité pro rychlejší a
dlouhodobé zotavení z
duševního onemocnění.
Díky tomuto workshopu
se studenti budou lépe
orientovat v oblasti
duševního onemocnění.

Brno, Ve Vaňkovce 1
workshop

Den otevřených dveří
Návštěvníci se seznámí
se sociálně
aktivizačními službami
zacílenými na lidi s
duševním onemocněním.
Během dne budou
probíhat ukázky aktivity
Cvičení paměti,
návštěvníci si budou
moci vyrobit drobný
předmět v dílně a...

Třinec, Hraniční 280
dny otevřených dveří

RELAX ZÓNA
a PRODEJ
SMYSLUPLNÝCH
PRECLÍKU
Zastavte se na chvíli v
denním shonu, přijďte si
k nám odpočinout.
Budou pro vás
připravena lehátka
a dostanete tipy, jak si
šetřit své duševní zdraví.
Můžete si také
popovídat s člověkem
se zkušeností
s...

Praha 8, Karlín, Sokolovská 29
jiná akce



Filozofické setkání
nad fenomenologií
řeči, vidění a oběti.
14.00

Petr Kouba

Fenomenologie oběti

Představení
fenomenologického
pojetí oběti v dílech Jana
Patočky, Jeana-Luca
Mariona a Jeana-Luca
Nancyho. Ukážeme si
oběť v...

Plzeň, Most Ivana Magora Jirouse 56
jiná akce

PANELOVÁ DISKUZE:
FENOMÉN SLYŠENÍ
HLASU
Věděli jste, že hlasy
slyší zhruba 2 až 4 %
světové populace? Jaký
názor na to mají
odborníci a jak na to
pohlíží sami lidé, kteří to
zažívají?
MUDr. Jan Lorenc -
psychiatr / Adi
Hasanbašić - zakladatel
skupiny...

Praha 8, Bohnice, Ústavní 91
diskuze/beseda

Z duše
Výstava obrazů Zdeňka
Veselého, básní
Františka Karáska a
kresleného humoru
Pavla Tůmy

České Budějovice, Piaristické náměstí 1
výstava



Setkání u Oblouku
Zábavné a kulturní
odpoledne pro celou
rodinu, tvořivé
workshopy,
hudební vystoupení v
tréninkové kavárně
Kafárna obecně
prospěšné společnosti
Spirála, která poskytuje
sociální služby a
zaměstnávání lidem s...

Ostrava Poruba, U Oblouku 501
výstava

Tradiční tancovačka
Akce se koná v rámci
Týdnů pro Duševní
Zdraví.

Liberec, nám. Nerudovo 101/4
hudební akce

Není TO vidět, tak jak
se to pozná - seminář
pro učitele/rodiče
Význam duševní pohody
v rodině a její vliv na
školní výkon dítěte. Co
dělat, když má mé dítě
problémy, jejichž
příčinou může být
psychická nepohoda i
duševní onemocnění
(např. sebepoškozování,
úzkostné stavy, velké...

Plzeň, Most Ivana Magora Jirouse 56
diskuze/beseda



Péče o duši s Doc.
PhDr. Jiřím Růžičkou,
PhD. a Meetina Mimo
Mísu
Zajímá vás, co Péče o
duši znamená z
psychologického a
filosofického hlediska?
Proč se o ní tolik mluví?
Přijďte k nám na
přednášku Doc. PhDr.
Jiřího Růžičky, Ph.D,
který je jedním z
průkopníků tohoto
pojmosloví...

Žižkov, Řehořova 39
přednáška

Důstojnost a lidská
práva v současném
systému
psychiatrické péče
Jaká je situace v
dodržování lidských
práv lidí se zdravotním
postižením v různých
státech Evropy? Jaký je
rozdíl v tomto ohledu
mezi státy EU a
ostatním světem?
Jak vnímají porušování
lidských práv obhájci...

Praha 1, Malostranské náměstí 258/13
diskuze/beseda

DIVADELNÍ
PREDSTAVENÍ +
DISKUZE: Tantehorse:
Family Therapy /
postapokalyptický
kabaret
Přesah mezi žánry
divadla, tance,
performance a hudby.
Vychází ze
stejnojmenného
site-specifi c
představení zabývající
se duševním
onemocněním v
kontextu paralelního
světa nespoutané
imaginace a umělecké...

Praha, Pankrác, park Na Pankráci
divadlo



Mše za duševní
zdraví
Mše za duševní zdraví a
za pana Leoše Horáka a
pana Jiřího Bláhovce.

Plzeň, Františkánká 9
jiná akce

Písně Karla Kryla
v podání skupiny
Hladolet
Kompletní nastudování
alba Bratříčku zavírej
vrátka v beatových
aranžích.

Brno, Ve Vaňkovce 1
hudební akce

25 let činnosti Fokus
Liberec o.p.s.
Zveme Vás jménem
Krajské koordinační
skupiny pro
implementaci reformy
psychiatrické péče v
Libereckém kraji v rámci
Dnů duševního zdraví a
25 let činnosti FOKUSu
Liberec o. p. s., k
setkání/workshopu,
týkajícího se...

Liberec, Nezvalova 662/18
workshop

Hudba živí duši
Již potřetí se v Jičíně
uskuteční akce plná
muziky k oslavám
Světového dne
duševního zdraví.
Tentokrát se ještě více
odvážeme a oživíme
naše duše. Zahrají dvě
vskutku živé kapely -
místní TwoEggs,
OneBigger a přespolní...

Jičín, Valdštejnovo nám. 38
hudební akce



VERNISÁŽ VÝSTAVY
"MŮJ RELAX" NA
KAVÁRNĚ FLORIÁNKA
Vernisáž výstavy kreseb
a maleb paní Jansové.
Čtvrtek 18. 10. 2018 od
16:00 hodin, Kavárna
Floriánka, Emilie
Floriánové 1736/8 466
01 Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou, Emilie Floriánové, 466
01 Jablonec nad Nisou 1736/8
výstava

Cesta do hlubin duše
(v Peruánské džungli)
Beseda je zacílena na
odstraňování předsudků
a bariér veřejnosti vůči
osobám se zkušeností s
duševním onemocněním,
zvýšení informovanosti
veřejnosti nejen o
vnějších vlivech na
lidskou psychiku.
Besedovat se bude s...

Opava, Ostrožná 46
diskuze/beseda

Co se děje
v psychiatrii?
Jak probíhá reforma
psychiatrické péče o
duševně nemocné a co
od ní můžeme očekávat,
o tom bude hovořit
MUDr. Martin Hollý, MBA.
Besedu pořádá
středisko Otevřené
dveře Oblastní charity
Polička, jediné sociální
služby...

Wolkerova alej 92/18, Svitavy 92
diskuze/beseda



Beseda „ Co se děje
v psychiatrii?“
Beseda pro veřejnost na
téma: „Co se děje v
psychiatrii? Jak probíhá
reforma péče o duševně
nemocné“. MUDr. Martin
Hollý, psychiatr,
psychoterapeut,
sexuolog a ředitel
Psychiatrické nemocnice
Bohnice povede diskusi
o...

Svitavy, Wolkerova alej 92/18
diskuze/beseda

Bubenický soubor
JAMBO AFRIKA
(Hudební škola KAMI)
Týden obyčejného
šílenství začíná pěkně
zostra. Bubenická show
rozjede program celého
týdne.

České Budějovice, Česká 222/7
hudební akce

ARTE DE LA TLAMPAČ
Nezávislé divadlo
založené v roce 2004 v
Českých Budějovicích.
Soubor je známý svým
specifickým humorem
inspirujícím se od skupin
jako Monty Python či
české divadlo Sklep,
který promítá do své
autorské tvorby. Čistě...

České Budějovice, Česká 222/7
divadlo



KDYŽ CHCEŠ, TAK
MŮŽEŠ... promluvit
Čím své životy naplňují
lidé s duševním
onemocněním a kdy se
jim poprvé podařilo o
svých problémech
mluvit s nejbližšími?
Přijďte si poslechnout
jejich příběhy a zapojit
se do následné diskuze.
Moderuje Eva Kadlčákoá
z...

České Budějovice, Česká 222/7
diskuze/beseda

Prášek proti blbosti,
BUDSIDE a Oni ve
Fabrice
Dvě regionální skupiny
pro opravdové
milovníky hudby,
okořeněné tanečním
vystoupením BUDSIDE

České Budějovice, Jeronýmova 176/6
hudební akce

Péče o duši
Zajímá vás, jak pečovat
o duševní zdraví? Jaké
jsou (ne)efektivní
způsoby psychické
hygieny? Jakým
způsobem stres
zasahuje do našeho
zdraví? Přijďte společně
posdílet své zkušenosti,
tipy a triky. Přijďte na
náš...

Žižkov, Řehořova 39
workshop

Muzikoterapie, aneb
když hudba léčí
Budeme si povídat o
tom, jak může hudba
pomáhat osobám s
duševním onemocněním
na jejich cestě úzdravy
a v rámci ukázky
terapeutické práce si
společně na hudební
nástroje také zahrajeme.
Všechny akce ANIMA
VIVA z.s....

Opava, Liptovská 1045
workshop


