
HRAVÁ ODPOLEDNE 
V KOMUNITNÍ KAVÁRNĚ 
Každé druhé úterý v měsíci  od 16 do 20 hodin

E x a m  S e a s o n  -  2
E l e c t i o n s  -  3

T A K E  A  L O O K  A T
T H I S  W E E K ' S  I S S U E :

newsletter 3/2022

Zima pomalu, ale jistě končí a čím dál častěji jsou platany na
náměstíčku před naším centrem osvícené slunečními paprsky. Po
dvou zimách s pandemií, které duševnímu zdraví ani komunitnímu
setkávání příliš neprospívaly, máme naději, že se naše centrum spolu
s jarem probudí v celé své kráse a my budeme moci vytvářet
program v pravém slova smyslu komunitní. Stejně jako dříve chceme
poskytovat bezpečné a podnětné  zázemí pro všechny, kteří chtějí
být psychicky v pohodě i v době, která je pro mnohé z nás nejistá a
náročná. O to více bychom si však přáli za sebe i za naše klienty, aby
možnost setkávání zůstala nyní už bez omezení a mohli jsme
společný čas a prostor smysluplně využívat. S jarem ožívá také
komunitní kavárna Café in the Ghetto, ve které bude od března
fungovat pravidelný kulturní a společenský program, na který jsou
zváni jak všichni naši klienti, tak zájemci z řad široké veřejnosti.
Jedna z programových linek se přímo týká duševního zdraví -  a kde
jinde než u šálku dobrého čaje či voňavé kávy a v pohodlném křesílku
se o tomto tématu přemýšlí líp? Těšíme se na Vás! 

Chtěli byste poznat nové lidi a strávit s nimi čas v příjemné atmosféře?
Cítíte, že na vás doléhá samota nebo tíživé pocity a rádi byste se setkali s
lidmi, kteří to mají podobně? Rádi byste pro sebe našli podporu a možnost
uvolnění, ale terapeutické aktivity nyní navštívit nechcete? Máte zájem
propojit se s ostatními, kteří dochází do Centra Platan?

Pro návštěvníky/návštěvnice a klienty/klientky Centra Platan, ale i kohokoliv
jiného, kdo se k nám chystá poprvé, je zde příležitost zavítat na odpoledne
u deskových her. Začínáme v 16.00 v naší tréninkové kavárně Café In The
Ghetto na Bratislavské 65. Připojit se můžete i později. Hrát se bude
nejméně do 20.00. Pro účastníky bude připraveno drobné občerstvení. 

Rádi bychom z přátelského setkávání udělali tradici - akce se proto bude
nyní konat pravidelně každé úterý 1x za 14 dní (22.3., 12.4., 26.4., 10.5., ...)



NÁBOR DO NOVÉHO BĚHU TERAPEUTICKÉ SKUPINY

TÉMĚŘ ANONYMNÍ
DIETÁŘKY: 
otevřená skupina
každé pondělí  
od 16 do 18

Představ si, že....Nemyslíš neustále na to, kolik je ještě
potřeba zhubnout, abys mohla být konečně šťastná. Vnímáš,
že jídlo ti konečně přináší požitek a výživu, ne pocity strachu
a výčitky. Cítíš lásku ke svému tělu (nebo alespoň ne
nenávist). Jíš pro zdraví a energii bez omezování
nesmyslnými pravidly. Cítíš, že ses osvobodila od srovnávání
s ostatními a povedlo se ti konečně přinést do svého života
klid. Nabitou energii využíváš pro budování svého
vysněného života. My o tento cíl stojíme, a rozhody jsme se
k němu spolu směřovat. Pokud tě taková představa také
láká, přijď na skupinu! Skupinu vedou psycholožky Mgr.
Viera Soldánová a Mgr. Alžbeta Valová. Více info na:
https://tadietari.webnode.cz. Účast je zdarma. 

Baví tě psát? Chceš zkoumat hranice své fantazie, zkoušet si nejrůznější
stylistické útvary, hrát si se slovy, přetvářet minulost, současnost i
budoucnost podle svých představ? Vůbec nevadí, že jsi laik a třeba
žádné zkušenosti se psaním nemáš! Přijď za námi do literární dílny!
Jediné, co potřebuješ, je tužka a papír. Letošní půlrok budeme zkoumat
okolí kolem Káznice, kde dílna probíhá, budeme zaznamenávat a
objevovat nové inspirační zdroje, ke kterým patří ulice, ruch města, řeka,
lidé apod. A hlavně se budeme bavit a uživat si vzájemné obohacování. V
červnu budeme výsledky nejen tohoto půl roku prezentovat na festivalu
Ghettofest v podobě almanachu, a pokud budeš chtít, můžeš si
vyzkoušet i autorské vystoupení. Setkáváme se každé úterý od 10 hod a
čtvrtek od 17 hod. Těší se na tebe lektorka Martina Čichoňová.
Účast je zdarma.

POZVÁNKA DO LITERÁRNÍ DÍLNY

Stále zbývá ještě někol ik volných míst v novém běhu uzavřené terapeutické
skupiny s předpokládaným začátkem v dubnu 2022 !  Plánováno je celkem 10-
12 setkání  v podvečerních hodinách (konkrétní  čas a den bude stanoven po
dohodě s účastníky).  Podmínkou účasti  je zkušenost s psychickými potížemi,
skupina však není úzce zaměřena jen na určitý typ potíží .  Zájemce a
zájemkyně o účast se mohou přihlásit  emai lem (centrum.platan@tripitaka.cz)
nebo telefonicky (601 327 803).  

V rámci módní rukodílny pracujeme s textilem od Nadace Veronica,
barvíme ho, potiskujeme ho pomocí sítotisku nebo otiskujeme linoryty.
Tvoříme šperky a drobné věci z fima nebo šperkařského betonu. Jsme
velmi kreativní. Nemusíte být umělci, abyste s námi mohli tvořit. Dílnu
vede výtvarnice a pedagožka Kateřina Tmějová. Dílna je otevřená každé
pondělí od 17.30 do 19.30 a probíhá na Bratislavské 68. Na účasti je
možné se domluvit na tel. čísle 601 327 803 nebo přímo s Kateřinou na e-
mailu: katerina.tmej@seznam.cz. Účast je zdarma. 

MÓDNÍ RUKODÍLNA NABÍRÁ NOVÉ LIDI
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