
Odjinud z.s. a Centrum Platan pořádají 

PŘÍRODNÍ A DUCHOVNÍ  
ZDROJE PSYCHICKÉHO  
ZDRAVÍ, HARMONIE A RŮSTU 
Konference a sebezkušenost  
s příměsí genia loci staré Káznice
Káznice, Bratislavská 68, Brno
26. listopadu 2021, od 14 h

Prožívání psychických obtíží různého typu a intenzity se stává 
nyní v době (post)pandemické celospolečenským tématem. 
Čas krize s příležitostmi, které s sebou přináší, je však také 
cenným obdobím, kdy jsme ochotni více než kdy jindy zpo-
zornět a zcitlivět se pro vnímání hlubších souvislostí, které 
ovlivňují a formují náš život. Jsme připraveni lépe prozkou-
mat zdroje, na kterých závisí náš pocit bezpečí, prožitek 
smysluplnosti života, schopnost prožívat radost.
Ve formátu malé konference prozkoumáme některé aspek-
ty, zkušenosti i formy práce s přírodními i spirituálními zdroji 
v našich životech, pozornost věnujeme i širší environmen-
tální perspektivě. Základ programu budou tvořit krátké 
i  delší prezentace odborníků přinášející vědecký, akade-
mický, ale i ryze praktický pohled založený na sebezkuše-
nosti. Genius loci unikátního prostoru barokní Káznice bude 
možné zažít v krátké prohlídce prostor doplněné umělec-
kým překvapením.
Po skončení konferenční části mohou zájemci zhlédnout 
divadelní inscenaci Tvůj Jan, inspirovanou životem a dílem 
básníka Jana Zahradníčka, který byl právě v Káznici vězněn. 
Site specific inscenace umístěná v robotárně spojila v pří-
pravě tvůrce z několika brněnských profesionálních scén.

	 	Vstupné:
	400	Kč   kompletní program včetně divadelní  
  inscenace Tvůj Jan
	300	Kč  pouze konferenční část 
	 150	Kč  pouze inscenace Tvůj Jan bez účasti na konferenci

Na akci je nutná rezervace na tel. 601 327 803,   
nebo na emailu: Centrum.platan@tripitaka.cz

Akce proběhne za karanténních opatření platných v den konání. Při re-
zervaci bude vyžádán kontakt, účastníci tak budou v případě potřeby 
adresně informováni o změnách. Akce je určena max pro 40 účastníků. 

Za finanční podpory   
Statutárního města Brna



14.00	 	Uvítání	v	Káznici	–	Pavel	Strašák		
Psychoterapeut v Centru Platan, dramaturg a režisér  
site specific produkcí nejen v Káznici  
Bývalé vězení jako to pravé místo pro hledání duševní  
svobody a harmonie

14.15	 	Kam	se	poděla	duše	světa?	–	Martin	Nawrath	
Facilitátor, terapeut, básník a milovník pobytů  
na hranicích 
V touze po růstu a jistotě je naše já opuštěno  
a odděleno od širšího zdroje, živého světa, duše světa

    
14.30	 	Jak	neshořet	spolu	se	světem	–	Jakub	Černý,	Lucie	

Čemová	  
Jakub Černý: psycholog, sociální pracovník, 
psychoterapeut. Věnuje se tématům rezistence, 
politickým aspektům duševního zdraví a podpoře lidí 
s vlastní zkušeností. Lucie Čermová: Psycholožka, 
psychoterapeutka, která se zabýva mj. i sociální 
podporou aktivistických kolektivů  
Snaha měnit svět ve světle ekologických a sociálních 
témat. Individuální a kolektivní rovina udržitelného 
aktivismu

	 	 	 	
15.30	 	Štěstí	a	neuroplasticita:	životní	spokojenost	je	

dovednost	–	Miroslav	Světlák	 	
Přednosta Ústavu psychologie a psychosomatiky  
při LF MU v Brně, klinický psycholog a psychoterapeut 
Jaké jsou základní pilíře duševního zdraví a životní 
spokojenosti?

	 	 	 	
16.30	 Překvapení	v	kapli	 	
	 	 	 	
17.00	 	Duše	v	pohybu	těla	–	Miloslava	Hazuchová	

Tanečně-pohybová terapeutka, hlubinná ekoložka  
a ekopedagožka: „Naše tělo je naše nejbližší příroda“. 
„Znovuobjevování“ těla, práce s tělem a pohybem se 
záměrem představit zdroje, které nám tělo nabízí

	 	 	 	
17.30	 	Mé	místo	mezi	/	s	„věcmi	všemi“	–	Kateřina	Fojtíková	

Terapeutka, zaměřující se mj. na rituály, péči o tělo 
a jeho prožívání prostřednictvím kraniosakrální 
osteopatie a biodynamiky  
Naše jedinečná konverzace s čímkoli, co nás oslovuje  
a obklopuje jako zdroj sebecitu – soucitu – sounáležitosti

	 	 	 	
18.00	 	Rituál	na	vyrovnání	dávání	a	přijímání	ve	vztahu		

k	přírodě	–	Miloslava	Hazuchová	a	Kateřina	Fojtíková		
	

18.30	 Závěr	konferenční	části	 	 	
	 	 	 	
19.00	 	Tvůj	Jan	–	divadelní	inscenace	inspirovaná	životem	

a	dílem	básníka	J.	Zahradníčka	 	
Hrají: M. Černý, A. Filipová, M. Bumbálek a další. 
Režie P. Strašák 

www.centrumplatan.cz,	www.odjinud.cz


