
GHETTOFEST 2022

TÉMĚŘ ANONYMNÍ DIETÁŘI:
PRO VELKÝ ÚSPĚCH DRUHÉ KOLO 
SEBEROZVOJOVÉ SKUPINY! 
 

4.6. OD 14.00

PIMP YOUR CAJK
Chcete si zkrášlit bydlení, kancelář či jakýkoliv jiný prostor
vlastnoručně vyrobenou dekorací? Máte fotografii nebo plakát,
kterému schází rámeček? Chcete si vyrobit vlastní střenku nože,
prkénko, …? S tím vším a mnohým dalším dokážeme pomoci.
Přijďte s vlastním projektem a podíváme se na to! Sejdeme se v
Centru Platan v sobotu 14.5. mezi 10. a 14. hodinou a společně
buď rovnou něco vyrobíme nebo alespoň naplánujeme postup a
domluvíme se, jak se sejdeme individuálně, abychom plán
proměnili v realitu. Na všechny aspirující kutily se těší lektorka
Janča (tel.: 778 885 482). 

Řemeslná dílna (Sdílna) se schází v Centru Platan i v pravidelných
intervalech každý čtvrtek od 16:30. Ve Sdílně můžete opravit svůj
vysloužilý nábytek, vyrobit si nový nebo si vyrobit něco malého
jen tak pro radost. Disponujeme širokou škálou nástrojů a
poradíme, jak vaši vizi realizovat. Zároveň můžete potkat další lidi,
které baví práce se dřevem, rukama, a v případě zájmu si i dobře
popovídat. Pokud byste chtěli některý čtvrtek dorazit, je dobré se
předem ohlásit lektorce Janče na výše uvedeném telefonním čísle. 
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11. ročník oblíbeného festivalu se
blíží! V sobotu 4.6. se v lokalitě
„brněnského Bronxu“ odehraje
tradiční akce plná hudby a zábavy.
Koncerty, besedy, komentované
prohlídky či workshopy si
návštěvníci budou moci užít
například  v parku Hvězdička, v
budově bývalé Káznice nebo na
náměstíčku Pod platany na ulici
Bratislavská. Těšit se můžete
například na kapely Zooblasters,
Four gypsy souls, Nevermore &
Kosmonaut, The Weathermakers
nebo Bats vs Cats. Vystoupí
oceňovaná spisovatelka Kateřina
Tučková se svým novým románem
Bílá voda, premiérově se promítne
dokument Galerie Bronx o projektu
nakladatele Martina Reinera,
francouzští umělci zde představí
svůj videoart. Již třetím rokem
tvoří nedílnou součást festivalu i
Centrum Platan, které letos nabízí
program v podobě relaxační
„Psychozóny“ ve stanu na zahradě
Káznice. Půjde o unikátní prostor
pro zklidnění a dočerpání
fyzických i psychických sil včetně
možnosti sebepoznání a
kreativního vyžití. U dobrého čaje
bude také příležitost probrat
individuálně dotazy týkající se
péče o duševní zdraví.  Festival je
pro všechny a účast je zdarma. 
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Že květen patří lásce, to slýcháme každým rokem ze všech stran. Co se však tentokrát zamyslet i nad
vztahem, který máme sami k sobě? Jedním z velkých témat, které mnozí z nás ve vztahu k sobě řeší, je
nespokojenost se vzhledem vlastního těla, která někdy přechází až v bolestivou sebenenávist a trápení
se nekonečnými dietami. Pokud cítíte, že se vás toto téma týká, a chtěli byste se v této oblasti cítit lépe,
můžete se zapojit do dalšího běhu seberozvojového skupinového programu na toto téma, o kterém se
více dočtete na následující straně. A pozor, nově jsou vítáni i muži! Vylepšit si s námi můžete i prostředí
domova či kanceláře díky workshopu s Jančou a v červnu se na vás těšíme na festivalu Ghettofest!



Pozdrav z divadelní dílny

TÉMĚŘ ANONYMNÍ DIETÁŘI:
OHLÉDNUTÍ SE ZA SKUPINOU
A POZVÁNÍ DO DALŠÍHO BĚHU 

 
Chtěly jsme vytvořit prostor, kde bychom se mohly učit mít se rády. Být v pohodě s tím, jak
vypadá naše tělo, dovolit si neřešit kalorie, makra, jestli přibereme nebo ne. Většina z nás byla
většinu života se svým tělem i tím, jak jíme, nespokojená. V hlavní roli byly dlouhodobě
výčitky, přecházející v sebenenávist. Měly jsme ambiciózní plán uzdravit vztah k sobě, k jídlu,
ke svému hladu, ke sportování, k oblečení, a k oblíbeným, ale zakázaným potravinám. S radostí
oznamujeme, že se nám povedlo ujít kus cesty za uzdravením a jsme na to pyšné :). 

Nechceme se tvářit, že jsme teď už všechny za vodou, a tyhle otázky už nás vůbec netrápí,
nebo se nás nedotýkají. Ale když na ně narazíme, dokážeme si poradit mnohem lépe a v
důsledku jsme spokojenější, šťastnější, klidnější. Pomalu končí první běh, a jsme dojaté, jakou
cestu jsme všechny ušly. Nejen z posunu, který každá z nás udělala, ale i ze způsobu, jak se to
stalo. Z toho, jak jsme se navzájem podporovaly, fandily si, dokázaly společně překonat i
náročnější chvíle, zakopnutí, váhání, vzdávání se. Nechceme se loučit, ale je čas přizvat do
našeho kruhu nové členy a členky. 

Je několik věcí, které budou v druhém běhu jinak. Zásadní změnou je, že skupina už nebude
jen pro ženy. Během skupin se na nás obrátilo několik mužů trápících se se stejnými problémy
a rozhodly jsme se je zapojit. Další změnou je, že se nebudeme dál setkávat pravidelně každý
týden odpoledne. Bylo hodně náročné zkombinovat všechny povinnosti pracovního týdne se
seberozvojovou skupinou. Zároveň bylo těžké se rozloučit už po dvou hodinách, chtělo by to
více prostoru. Proto jsme se rozhodly pro formát delších workshopů v neděli s pauzou na oběd
a svačinky. První z nich bude úvodní, kde si budeme s novými členy ujasňovat, co od skupiny
můžete čekat, vysvětlíme základní východiska. Pokud zjistíte, že skupina není pro vás teď to
pravé, je to úplně v pořádku, jednoduše dál pokračovat nebudete. Začínáme v květnu a
skončíme do letních prázdnin s ambicí užít si léto, a cítit se dobře nejen v plavkách ;). 

Pokud si teď říkáte, že by to mohlo být pro vás, protože otázku vztahu k jídlu a tělu řešíte,
přihlaste se. Další informace a přihlášku najdete na www.TADietari.webnode.cz. Skupiny
budou probíhat v objektu bývalé Káznice v Centru Platan. Účast je podpořená grantem
Evropské unie. Nicméně i když je účast na skupině zdarma, vybíráme jednorázový registrační
poplatek 200 korun. Tento symbolický poplatek vám zajistí místo ve skupině a peníze
použijeme pro zajištění občerstvení během setkání. V případě, že se rozhodnete po úvodním
workshopu nepokračovat, peníze vám vrátíme. Je tedy úplně v pořádku přijít se podívat na
první skupinu a rozhodnout se až na místě, jestli chcete absolvovat všechna setkání. Pokud
víte o někom, koho se problematika nespokojenosti se svým tělem a jídlem týká, dejte mu/jí o
nás prosím vědět. Nikdy nevíte, komu může tahle informace přinést víc radosti do života.

Těší se na vás Viera a Alžbeta, psycholožky a terapeutky skupiny. 

22.5., 5.6.,
19.6., 26.6. 

9:30 - 16:00

http://www.tadietari.webnode.cz/



