
T!DNY 
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ZDRAVÍ 
27. ro!ník 

V"chodní #echy 2022
zá$í—$íjen 

Pardubice / Chrudim
Ústí nad Orlicí / Skute!  
Slati%any / Hlinsko 
Poli!ka / Svitavy 
Moravská T$ebová

Ka!d"... máme hlavu...

na n#co jiného.



PARDUBICE   POND&LÍ 12/9 

18.00—20.00  Klub 29 / Svaté Ane!ky $eské 29

VERNISÁ' V(STAVY / POCITY )12/9—13/10*
Zahájení T!dn" pro du#evní zdraví 2022 v Pardubicích a sou$asn% vernisá& v!stavy 
v!chodo$eské autorky Krist!ny V#etulové. Autorka za$ala s malováním ji& v raném 
d%tství a z"stává i v sou$asnosti samoukem. Poslední 4 roky kreslí hlavn% my#lenky, 
které nás brzdí. Nálady a smutky, omyly a domn%nky, které si sami vytvá'íme ve 
své hlav%. Svoje obrazy ostatn% chápe jako formu osobní terapie. Vernisá& zahájí 
'editel neziskové organizace Pé$e o du#evní zdraví Mgr. Petr Pavlí$ek, v!stava 
potrvá do 13. 10. 2022. 
Pé!e o du+evní zdraví / www.pdz.cz & Divadlo 29 / www.divadlo29.cz

PARDUBICE   ÚTER( 13/9 

9.00—17.00  Domov pro seniory U Kostelí%ka / &trossova 357

DEN OTEV,EN(CH DVE,Í 
Den otev'en!ch dve'í se t!ká odd%lení D4, které je ur$ené pro klienty s du#evním 
onemocn%ním. Zájemci budou mít mo&nost prohlédnout si odd%lení a získat informace 
o poskytované sociální slu&b% od sociální pracovnice a od vedoucí tohoto odd%lení.
Domov pro seniory U kostelí!ka Pardubice / www.ssmpce.cz

13.00—17.00  VIDA centrum / Pern't"nské nám#stí 55

DEN OTEV,EN(CH DVE,Í
Odborn! sociální poradce p'edstaví organizaci Vida centrum, p'iblí&í její $innost 
a vyu&ití pro cílovou skupinu klient" nebo jejich blízk!ch, kte'í o n% pe$ují. Také 
p'edstaví 3 konzultanty s vlastní zku#eností s onemocn%ním, kte'í p'ednesou sv"j 
p'íb%h. Popovídají o spolupráci s centrem, zmíní, co jim práce p'iná#í a naopak, 
co jsou oni sami schopni nabídnout potencionálním klient"m. P'ij(te se s centrem 
seznámit a zeptat se na to, co vás zajímá.
VIDA centrum Pardubice / www.vidacr.cz

16.00—17.30  $ítárna – Knihovní centrum U Vokolk( / P)ihrádek 8

WORKSHOP / KOGNITIVNÍ FUNKCE A DU-EVNÍ ZDRAVÍ
Kognitivní funkce ovliv)ují ná# ka&dodenní &ivot. Pou&íváme je kdykoliv, kdy& si chceme 
n%co zapamatovat, naplánovat, rozhodnout se nebo komunikovat. Chcete se dozv%d%t 
více o na#ich o poznávacích dovednostech a vyzkou#et si, jak je lze ú$inn% trénovat? 
Zveme vás do Krajské knihovny (Na P'ihrádku) v Pardubicích, kde se v rámci workshopu 
dozvíte tipy a triky, jak na sv!ch kognitivních funkcích pracovat.
CEDR o.p.s. Pardubice / www.cedrops.cz



18.00—20.00  Klub 29 / Svaté Ane!ky $eské 29

BESEDA / MOJE JMÉNO NENÍ DIAGNÓZA 
Beseda Moje jméno není diagnóza vám uká&e, &e &ivot s du#evním onemocn%ním 
nekon$í a &e i s nemocí se dá &ít kvalitn% a plnohodnotn%. Ale to, jak se du#evní nemoc 
projevuje, jak! vliv má na &ivot $lov%ka a jak se ka&d! konkrétní jedinec s nemocí 
vyrovnává, se velmi r"zní. U ú$astník", kte'í si sami pro#li nebo práv% procházejí du#evním 
onemocn%ním, má beseda za cíl zv!#it pocit nad%je a ukázat, &e problémy, které $lov%k 
za&ívá, pro&ívají i jiní lidé. U ostatních ú$astník" má za cíl zlep#it znalosti v oblasti 
du#evního zdraví a podporovat pochopení a p'ijetí lidí s du#evním onemocn%ním.
Pé!e o du+evní zdraví / www.pdz.cz & Iniciativa Na rovinu / www.narovinu.net

PARDUBICE   ST,EDA 14/9 

9.00—15.00  Laxus Ambulantní centrum / Jana Palacha 1552 

UKÁZKA METODY EEG BIOFEEDBACK 
EEG biofeedback je metoda, která umo&)uje ovládat mozkové vlny. Pomocí biologické 
zp%tné vazby vyu&ívá seberegulující a sebeu$ící potenciál mozkové aktivity na základ% 
u$ení operativním podmi)ováním, stimuluje mozek k vylad%ní do „optimálního stavu 
EEG“. Pou&ívá se pro zlep#ení v!konu, zlep#ení pozornosti a poruch u$ení. P'ij(te si 
metodu vyzkou#et zdarma. Je nutné se objednat p'edem na ní&e uvedeném kontaktu. 
Bez objednání a rezervace konkrétního $asu není mo&né metodu vyzkou#et. 
Rezervace: Kate$ina Kábelová / kabelova@laxus.cz / +420 734 316 540
Laxus – Ambulantní centrum Pardubice / www.laxus.cz

16.00—20.00  Café Robinson / Mlad"ch 325

V(M&.ÁK 
P'ij(te si u&ít p'íjemné odpoledne v Polabinách na akci, která je zalo&ena na setkání lidí 
bez p'edsudk" a bez vnímání rozdíl". Odpoledne plné pohody pro velké i malé. K poslechu 
bude &ivá hudba, pro d%ti ob'í bublifuk a d%tské divadlo. Sou$ástí akce je i ble#í trh, kde 
je mo&né vym%nit, prodat $i darovat cokoliv, co je#t% poslou&í n%komu dal#ímu. Chrán%ná
kavárna Café Robinson pro vás navíc nape$e spoustu slan!ch i sladk!ch dobrot. 
Pé!e o du+evní zdraví – st$edisko V"m/ník / ww.pdzvymenik.cz

18.00  GAMPA & ve)ejné prostory m#sta

DEN M& OSLEPÍ, VE#ER UTI-Í, NOC M& SKRYJE 
Sebevra&da stále pat'í ke spole$ensky tabuizovan!m a zkreslovan!m témat"m. 
V souvislosti s pandemií se v roce 2020 riziko sebevra&dy na území *eské republiky 
zv!#ilo t'ikrát. Audio-procházka, odehrávající se ve ve'ejném prostoru Pardubic, 
umo&ní divák"m vyslechnout hlasy promlouvající na základ% autentick!ch v!pov%dí 
lidí se sebevra&edn!mi sklony a poz"stal!ch. Ve druhé $ásti se uskute$ní performance 



a spole$né setkání divák" a tv"rc", za ú$asti psychologa. Projekt, kter! vznikl ve 
spolupráci s Národním ústavem du#evního zdraví, je autorskou inscenací um%lecké 
skupiny Kolektiv Nesladim, kter! se dlouhodob% v%nuje destigmatizaci du#evních
poruch prost'ednictvím divadelní tvorby. Vstupné: 100 K$, nutná p$edchozí 
rezervace na emailu: info@gmpardubice.cz. Instrukce, v$etn% místa za$átku 
procházky, obdr&íte p'edem na email.
GAMPA – Galerie m/sta Pardubic / www.gampa.cz

PARDUBICE   #TVRTEK 15/9 

9.00—12.00  Z& a Praktická 'kola SVÍTÁNÍ / Ost)e'anská 25, Nemo'ice 

MEZIGENERA#NÍ DU-EVNÍ PROPOJENÍ
Akce k propojení d%tského sv%ta se zku#enostmi senior", která hravou formou zapojí 
v#echny do tv"r$ích $inností. Mezigenera$ní setkávání je du#evním osv%&ením pro 
v#echny v%kové skupiny. P'ij(te se bavit. 
Základní +kola a Praktická +kola SVÍTÁNÍ, o.p.s. / www.svitani.cz 

18.00—19.30  Centrum Kosatec / Sladkovského 2824

JEMNÁ JÓGA PRO DU-EVNÍ POHODU
P'ij(te si zacvi$it a pro&ijte jógu i relaxaci s lektorkou Vla(kou Polákovou. Vla(ka se 
józe v%nuje u& 27 let, vnímá ji jako svou &ivotní cestu. Nejen skrze jógu ukazuje, jak si 
udr&et mladistv! vzhled, pru&né a zdravé t%lo i klidnou mysl. Lekci jógy doplní o dechová 
cvi$ení, záv%r bude pat'it muzikoterapii s tibetsk!mi a k'i#+álov!mi mísami. Lekci ur$it% 
zvládnou i ti, kdo dosud nemají s jógou zku#enosti, líbit se bude i zku#en!m jogín"m. 
P'ij(te uvolnit t%lo i mysl. Po cvi$ení bude prostor pro krátkou besedu s lektorkou. 
Vstupné dobrovolné. Nutná rezervace místa do 13. 9. 2022 na ní&e uvedeném e-mailu. 
Magdalena Plivová / magdalena.plivova@pdz.cz
Pé!e o du+evní zdraví / www.pdz.cz & #eská abilympijská asociace – 
Centrum Kosatec / www.centrumkosatec.cz

PARDUBICE   PÁTEK 16/9 

9.00—12.00 SEMINÁ* / 13.00—15.00 WORKSHOP
Divadlo 29 / Sv. Ane!ky $eské 29

90. SEMINÁ, A WORKSHOP 
Pohyb pro zdrav/j+í a plnohodnotn/j+í 0ivot lidí 
s du+evním onemocn/ním – Jan Drobn", Jan Botlík a Ilya Feofanov
Jan Drobn! p"sobí jako supervizor, lektor, viceprezident st'e#ní evropské organizace 
ENALMH (Active living for mental health) a p'edseda SK pro Du#evní Zdraví. 



Spole$n% s kolegy peer konzultanty p'ipravil seminá' ur$en! profesionál"m v oblasti 
pé$e o du#evní zdraví, ale také v#em ostatním, kte'í se zajímají o propojení mezi 
pohybov!mi aktivitami a du#evním zdravím. Je koncipován tak, aby poskytl ve#keré 
informace o pozitivních ú$incích fyzick!ch aktivit pro lidi s vá&n!m du#evním 
onemocn%ním. Lekto'i popí#í zku#enosti se správnou indikací jednotliv!ch pohybov!ch 
aktivit a také se budou v%novat tématu, jak motivovat lidi s du#evním onemocn%ním 
k pohybov!m aktivitám a porozum%ní bariérám, které se v tomto procesu mohou vyskytnout. 
Vstupné: seminá' 200 K$ / workshop 250 K$. Prodej vstupenek na míst/.
Pé!e o du+evní zdraví / www.pdz.cz

11.00—17.00  Tyr'ovy Sady

DU-E V POHYBU
Pohyb nám pomáhá odbourávat stres, cítit se lépe a p'ispívá k navození du#evní 
rovnováhy. P'ijm%te pozvání na spole$né setkání v Tyr#ov!ch sadech, kde m"&ete 
na vlastní k"&i za&ít radost z pohybu, a to prost'ednictvím pohybov!ch trena&er". 
Poj(me spole$n!m úsilím projet Cestu k zotavení. Ka&d! spole$n! kilometr se po$ítá.
CEDR o.p.s. Pardubice / www.cedrops.cz

CHRUDIM   ST,EDA 21/9 

9.30  M#stsk" park 275

VYCHÁZKOVÉ ROZJÍMÁNÍ A PUTOVÁNÍ CHRUDIMSK(M PARKEM
Vycházka p'írodou je ideální pro du#evní pohodu. P'ij(te poznat p'írodu babího 
léta v Chrudimi, provede vás jí sv!m povídáním Tibor Schwarz s dal#ími milovníky 
p'írody ze Zeleného domu Chrudim. Sraz v 9.30 p'ed Denními stacioná'i Jit'enka 
a Pohoda CSSP Chrudim. V p'ípad% nep'íznivého po$así se uskute$ní vypráv%ní 
z cest p'írodou v prostorech stacioná'e. 
Zelen" d1m Chrudim / www.zelenydum.estranky.cz

CHRUDIM   ÚTER( 18/10 

16.00  *ímskokatolická farnost – Arcid#kanství Chrudim / &kolní nám#stí 56

'IVOTNÍ STYL A CH2ZE ANEB 
PUTOVÁNÍ EVROPOU A JEJÍ P,ÍRODOU
Relaxace, pobyt a sport v p'írod%, v parku $i u vody je v!znamná pro na#e du#evní zdraví 
a také pro odpo$inek, t'eba po náro$ném a stresujícím dni. P'ij(te si poslechnout vypráv%ní 
a u&ít si promítání z toulek p'írodu u nás i v zahrani$í, u mo'e, 'ek, 'í$ek, horsk!ch les" 
a luk, které umí zklidnit, dodat energii $i du#evní pohodu. P'edná#í Tibor Schwarz. 
Zelen" d1m Chrudim / www.zelenydum.estranky.cz



SLATI.ANY   #TVRTEK 22/9 

17.00  Nové místo / U Cukrovaru 898

RYTMY PRO U-I I DU-I
Rytmy pro u#i i du#i je multi&ánrová hudební akce, která má za cíl sdru&it lidi r"zného v%ku, 
pohlaví a psychického rozpolo&ení. Nechte se uná#et hudebními rytmy a zapome)te na 
starosti v#edních dní. 
Pé!e o du+evní zdraví / www.pdz.cz

SKUTE#   30/9—10/10 

17.30—18.30  Taksis / Tyr'ova 389

TAK SIS UD&LAL V(STAVU V TAKSISU
Po cel! m%síc je mo&né nav#tívit prostory Taksisu a prohlédnout si tvorbu ú$astník" 
Taksisu. Zárove) je to p'ehlídka $inností, které si m"&ete v Taksisu vyzkou#et. 
V pond/lí 10. 10. od 17.30 hodin prob/hne zakon!ení v"stavy, oslava sv%tového 
dne du#evního zdraví a setkání s tv"rci.
Domov na cest/ / www.domovnaceste.cz & Iniciativa Na rovinu / www.narovinu.net

POLI#KA   #TVRTEK 15/9

17.00  M#stské muzeum a galerie Poli%ka & Centrum Bohuslava Martin( / Tylova 114

P,EDNÁ-KA / SEBEVRA'DY: EPIDEMIOLOGIE A PREVENCE
P'edná#ka PhDr. Petra Winklera, Ph.D., 'editele Národního ústavu du#evního zdraví, 
se zam%'í na epidemiologii sebevra&edného chování v *R i ve sv%t%. Budou 
p'edstaveny trendy ve v!voji sebevra&edného jednání a specifi cky zohledn%ny také 
vlivy ekonomick!ch, spole$ensk!ch, kulturních a jin!ch prom%nn!ch na celkovou 
sebevra&ednost. Dal#í $ást p'edná#ky se bude v%novat prevenci sebevra&d obecn% 
a bude zam%'ena na téma prevence sebevra&d v *R.
Du+eProstor / www.duseprostor.cz

POLI#KA   #TVRTEK 6/10

18.00—20.00  Divadelní klub Poli%ka / Vrchlického 53

DU-EKVÍZOVÁNÍ VOL. 3
Do t'etice v#eho dobrého – pracovníci slu&by Otev'ené dve'e a iniciativy Na rovinu plánují 
procvi$it mozkové závity sout%&iv!ch jedinc" a vyzkou#et v rámci hospodského kvízu jejich 
znalosti v oblasti du#evního zdraví a Pardubického kraje. P'ihlaste své t!my p'edem 



na uvedeném kontaktu nejpozd%ji do 4. 10. Zápisné: 20 K$/osoba / v 1 t!mu: 3 a& 5 hrá$". 
Lucie Dvo$áková / lucie.dvorakova@pol.hk.caritas.cz / +420 730 169 191
Oblastní charita Poli!ka – Otev$ené dve$e / www.policka.charita.cz 
& Iniciativa Na rovinu / www.narovinu.net

HLINSKO   PÁTEK 16/9

9.00—16.00  Tréninkové fotbalové h)i't# Ol'inky / Hlinsko

FESTIVAL NA VLASTNÍ DU-I
Leto#ní Festival na vlastní du#i se zam%'í na téma pohyb a du#evní zdraví. B%hem dne budou 
probíhat fotbalová utkání mezi lidmi se zku#eností s du#evním onemocn%ním a &áky 
a studenty místních Z, a S,. Na akci nebudou chyb%t eduka$ní a destigmatiza$ní 
workshopy. Náv#t%vníky $eká také hudební vystoupení a dal#í doprovodn! program.
FOKUS Vyso!ina / www.fokusvysocina.cz

ÚSTÍ NAD ORLICÍ   ST,EDA 14/9

15.00—16.00  M#stská knihovna Ústí nad Orlicí / P)íkopy 376 

BESEDA A P,EDNÁ-KA / 
BU3 BYCH SE UCHLASTAL, NEBO ZBLÁZNIL 
„Mám poruchu osobnosti zp"sobenou alkoholem. Na protialkoholním mi 'ekli, &e jsem 
p'i#el p%t minut po dvanáct!. Dávali mi 2, maximáln% 3 roky &ivota. Bu( bych se uchlastal, 
nebo zbláznil. Jaké jsem m%l hodnoty? Jen chlast. Ned"v%'oval jsem lidem, chodil jsem 
v rozdrban!ch hadrech, mluvil jsem jak dla&di$, nestaral se o placení slo&enek. Letos je to 
u& 12 let, co abstinuji. Zvládám chodit do práce, chci vypadat dob'e, a hlavn%: u& si umím 
'íkat o pomoc, co& vy&aduje d"v%ru v ostatní lidi. Jsem te( úpln% jin!. Jak a pro$ jsem se 
zm%nil?“ P'edná#ka je doprovázena scénami z fi lmu „Úsm%vy smutn!ch mu&"“ na motivy 
Josefa Formánka. Na besed% se o sv"j p'íb%h pod%lí klient sociální slu&by CEDR o.p.s. 
CEDR o.p.s. Ústí nad Orlicí / www.cedrops.cz

ÚSTÍ NAD ORLICÍ   #TVRTEK 15/9

15.00—16.00  M#stská knihovna Ústí nad Orlicí / P)íkopy 376 

JAK PODPO,IT SVÉ DU-EVNÍ ZDRAVÍ )NE*JEN V T&'K(CH #ASECH
Beseda na téma Jak podpo'it své du#evní zdraví (ne)jen v t%&k!ch $asech nabídne 
prostor k debat%, která m"&e ú$astníky podpo'it v otázkách, jak se vyrovnat s p'eká&kami, 
které &ivot p'iná#í. Besedou provází psychoterapeutka paní Mgr. Lenka Beranová.
CEDR o.p.s. Ústí nad Orlicí / www.cedrops.cz



ÚSTÍ NAD ORLICÍ   ST,EDA 21/9

18.00—20.00  Restaurace Poprá% / Smetanova 470

KVÍZ NA POHODU )I TU DU-EVNÍ*
Co v#echno znáte o Ústecko-Orlicku a lidské du#i? Baví vás poznávat nové v%ci? 
Máte sout%&ivého ducha? Spojte p'íjemné s u&ite$n!m, vezm%te své blízké a p'ij(te 
si u&ít kvíz Na pohodu. Sta$í sestavit t!m o $ty'ech a& #esti lidech s originálním 
názvem a p'ihlásit se do 16. 9. na ní&e uveden! kontakt nebo dorazit p"l hodiny p'ed 
zahájením kvízu na místo akce, která se koná ve spolupráci s restaurací Poprá$. 
Kate$ina Kálesová / katerina.kalesova@pdz.cz / +420 775 426 214 
Pé!e o du+evní zdraví / www.pdz.cz & Iniciativa Na rovinu / www.narovinu.net

SVITAVY   PÁTEK 30/9

17.00—19.30  Fabrika / Wolkerova alej 92/18

V(STAVA / CESTY DU-E 
S BESEDOU O REFORM& PSYCHIATRICKÉ PÉ#E 
P'ij(te zhlédnout v!stavu obraz", soch a um%leck!ch objekt" lidí s du#evním onemocn%ním. 
Vystavená díla vznikla v arteterapeutick!ch dílnách Psychiatrického odd%lení Svitavské 
nemocnice. V!stava ukazuje díla mnoha nadan!ch lidí, kte'í a$ se vyrovnávají s du#evním 
onemocn%ním, vytvá'í hodnotná a originální díla. Besedu o stavu reformy psychiatrické 
pé$e v na#em kraji zahájí promítnutí zkráceného fi lmu Bylo jednou jedno m%sto blázn". 
Svitavská nemocnice / www.svitavy.nempk.cz & Iniciativa Na rovinu / www.narovinu.net

MORAVSKÁ T,EBOVÁ   ÚTER( 4/10

15.00—17.00  Laskavárna / Svitavská 6

BESEDA O REFORM& PSYCHIATRICKÉ PÉ#E 
S PROJEKCÍ KRÁTKÉHO FILMU
Cílem besedy je seznámit s hlavními zm%nami v oblasti podpory osob s du#evním 
onemocn%ním. Na za$átku akce zhlédnete krátk! fi lm, kter! téma uvede. B%hem 
besedy se dozvíte, jak probíhá reforma v Pardubickém kraji, jak funguje slu&ba pro 
lidi s du#evním onemocn%ním v Moravské T'ebové a jaké to je b!t peer konzultantem. 
Charita Moravská T$ebová – Komunitní centrum O krok dál / www.mtrebova.charita.cz
& Iniciativa Na rovinu / www.narovinu.net



D&KUJEME ZA SPOLUPRÁCI 
A FINAN#NÍ PODPORU   

Projekt T"dny pro du+evní zdraví fi nan!n/ podpo$ili
Pardubick! kraj
Magistrát m%sta Pardubice
M%sto Ústí nad Orlicí

Partne$i projektu
CEDR Pardubice a Ústí nad Orlicí
*eská abilympijská asociace – Centrum Kosatec
Divadlo 29 & Klub 29 
Du#eProstor
Domov Na cest%
Domov pro seniory U Kostelí$ka
Fokus Vyso$ina – st'edisko Hlinsko
GAMPA – Galerie m%sta Pardubic
Charita Moravská T'ebová
Iniciativa Na rovinu 
Laxus – Ambulantní centrum Pardubice
Oblastní Charita Poli$ka – Otev'ené dve'e
Pé$e o du#evní zdraví – st'edisko V!m%ník
Svitavská nemocnice
Vida centrum Pardubice
Základní #kola a Praktická #kola SVÍTÁNÍ
Zelen! d"m Chrudim



T(DNY PRO DU-EVNÍ ZDRAVÍ   
T"dny pro du'evní zdraví se konají pod zá'titou radního Pardubického 
kraje Pavla &otoly a primátora m#sta Pardubic Martina Charváta.

Akce má za cíl p(sobit na ve)ejnost, aby neodsuzovala du'evn# 
nemocné. Také podpo)it lidi v tom, aby se nebáli své potí!e p)iznat 
sami sob#, nebáli se vyhledat pomoc a v#d#li, kde ji mohou najít. 

Organizátorem T"dn( pro du'evní zdraví ve v"chodních $echách 
je nezisková organizace Pé%e o du'evní zdraví.

PÉ#E O DU-EVNÍ ZDRAVÍ   
Pé%e o du'evní zdraví se zab"vá pomocí lidem s du'evním onemocn#ním 
ji! 27 let. Slu!by poskytuje na Pardubicku, Královéhradecku, Chrudimsku, 
Ji%ínsku, Rychnovsku, Orlickoústecku, a Náchodsku. Po)ádá akreditované 
kurzy a osv#tové kulturní akce na podporu spole%enského pov#domí 
o !ivot# lidí s du'evním onemocn#ním.

INFO    
Pokud není uvedeno jinak, je vstup na akce voln". 
Zm#na v programu vyhrazena.
W www.pdz.cz / www.tdz.cz
FB Tydny.pro.dusevni.zdravi
K Magdalena Plivová / magdalena.plivova@pdz.cz / +420 773 915 753 
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