
V komunitní zahradě se již k životu probouzí první zeleň a i pouhý
pohled na krásnou svěží zelenou v našem okolí může být pro mnoho z
nás vitalizující a energizující. Protože k jaru patří růst stejně
neodmyslitelně, jako k Centru Platan, připravili jsme na duben
program, který doufáme, že bude pro naše stávající i nové klienty a
klientky příležitostí k dalšímu osobnímu růstu a zotavování. Svěží
novinkou v dílnách jsou tematičtěji zaměřené akce, na kterých bude
více prostoru ponořit se do procesu objevování (technik i sebe sama)
a tvoření. V dubnu nás čekají první dvě takto laděná setkání –
bylinkový a řemeslný workshop, o kterých přinášíme podrobnosti
níže. Za nás jde o ideální způsob, jak se „nakopnout“ přírodní cestou
a v rámci jarního úklidu 2.0 oprášit staré či nefunkční kousky
nábytku. A pokud se po zimě  či předchozím období necítíte zrovna
nejlíp, připadáte si jako vymačkaný citron a nevíte, jak z toho ven,
neklesejte na mysli! Zavítejte na naši přednášku v Café in the Ghetto
a načerpejte pro sebe tipy, jak podpořit svou psychickou pohodu a
udržovat své duševní zdraví. Kdyby ani to nepomohlo, ještě stále je
tu možnost zapojit se do nového běhu naší terapeutické skupiny –
začátek je plánován na druhou polovinu dubna, tak neváhejte!
Pojďme v dubnu růst společně, příležitostí bude víc než dost!

ČEKAJÍ NÁS DUBNOVÉ
WORKSHOPY DÍLEN! 
16.4. A 20.4. SE NA VÁS TĚŠÍME! 
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Na této bylinkové dílně bude v hlavní roli kopřiva dvoudomá.
Kopřiva je považovaná za plevel a přitom je léčivá od kořene, přes
stonek a listy až po květy. Čistí krev, pomáhá při únavě, snižuje
hladinu cukru v krvi, podporuje činnost ledvin, jater a žlučníku,
ulevuje při dně a dalších artritických stavech, povzbuzuje zažívání,
podporuje růst vlasů. Kopřiva rozpouští všechno, co do těla
nepatří.
Na první takto zaměřené dílně Centra Platan se dozvíte víc o
možnosti jejího využití a vyzkoušíte si několik jednoduchých
receptů nejen z kopřivy, ale i dalších jarních divokých bylin. Při
vyrábění budete mít možnost ochutnat kopřivový mechový dort,
bylinkový čaj a domácí limonádu.
Dílnu povede Mgr. Hana Czajkowska (https://www.mali-
bylinkari.cz/), účast je bezplatná. Registrace nutná na
centrum.platan@tripitaka.cz, příp. na 601 327 803 nebo zprávou
pro Centrum Platan na Facebooku. 

NAKOPNI SE KOPŘIVOU! 
BYLINKOVÝ WORKSHOP 
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https://www.mali-bylinkari.cz/?fbclid=IwAR2_odA8Zc1veNPhql4Urbp0yK_eSMCyFa0gEF7IADc-T6lCyjXckrHJZuU


NÁBOR DO NOVÉHO BĚHU TERAPEUTICKÉ SKUPINY
Stále zbývá ještě několik 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
emailem (centrum.platan@tripitaka.cz) nebo telefonicky (601 327 803). 

ZAPOJTE SE DO PŘÍPRAV GHETTOFESTU! 

PŘEDNÁŠKA O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ
21.4. od 18.00 v Café in the Ghetto

Momentky z hravého odpoledne v Café in the Ghetto

Renovace zasloužilého i vysloužilého nábytku a dalšího bytového
vybavení. Máte na půdě nebo v garáži starý kus nábytku, který už má
svoje nejlepší léta za sebou a chcete jej zrenovovat? Máte zrcadlo,
kterému se loupe či rozpadá rám? Vyhodil soused poškrábaný a/nebo
rozviklaný stůl? Dostali jste za odvoz skříňku, a nemá pant nebo
úchytku? Pojďme to společně opravit a vdechnout tomu druhý život,
než aby šel takový kus vybavení na skládku!
Připraveno bude několik kusů nábytku, které společně zrenovujeme.
Můžete s sebou vzít ale i svůj kousek – židli, stolek, obraz, skříňku, a
jiné. Přijít můžete kdykoliv v průběhu, ale dříve je lepší, ať spolu něco
stihneme. S sebou si vezměte svačinu a pohodlné oblečení, které si
můžete případně i zamazat. Bude možno se na místě v soukromí
převléknout, uvařit si čaj i osvěžit se vodou. Akce je zdarma, bude
probíhat na Bratislavské 68. Na všechny aspirující kutily se těší
nadšená kutilka Janča! Kontaktujte ji na janca.klimova@email.cz.

ZE SMEŤÁKU DO BEJVÁKU!
WORKSHOP RENOVACE NÁBYTKU 

16.4. 
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Cítíte se dlouhodobě "pod psa"? Doléhají na Vás těžkosti a peripetie
každodenního života? Jste pořád vystresovaní, smutní nebo vzteklí a
máte toho už dost? Chtěli byste se cítit líp a zajímalo by Vás, jak toho
můžete v současném životě docílit? Nebo se chcete dozvědět, jak si
psychické zdraví do budoucna udržet? Přijďte si do naší kavárny pro
inspiraci, co všechno může psychickou pohodu ovlivňovat, a pro tipy,
jak péči o duševní zdraví do svého života zapojit. Recept na štěstí
neslibujeme - přinášíme však nabídku toho, čemu ve vztahu k well-
beingu věnovat pozornost, a díky čemu můžeme těžká období lépe
zvládat. Těší se na Vás Lucie Želinská, psycholožka Centra Platan.

Již třetím rokem tvoří nedílnou součást
festivalu Centrum Platan. Loni se
účastníci/e našich dílen podíleli na
přípravě a realizaci městské hry, kdy v
maskách zvířat obsadili/y jednotlivá
stanoviště. I letos Centrum Platan chystá
řadu aktivit, které se budou odehrávat ve
stínu jurty na zahradě Káznice. Jste
klient/ka, nadšený/á dobrovolník/ice nebo
organizace se zájmem o místní lokalitu či
lidi se znevýhodněním? Připojte se k nám!
Ozvěte se na centrum.platan@tripitaka.cz
nebo na 601 327 803 a domluvíme
podrobnosti.




