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Přijď si do Káznice přesadit kytku a
dozvíš se zároveň něco zajímavého o
míchání vlastního substrátu pro
pokojové rostliny. Na workshopu
budou zároveň k dispozici květináče,
řízky rostlin k zasazení a komponenty
k namíchání substrátu na míru. V
případě zájmu o účast kontaktujte
lektorku workshopu Kláru Konečnou
na +420773128196.

Zahradní dílna v srdci Káznice je
nespoutaná divoká zahrada, kde
člověk může najít mír a klid i v
rurálním Bronxu. Jedná se o přírodní
zahradu, kde nepoužíváme žádné
pesticidy, zato se nebojíme zanořit
ruce do hlíny a stát se součástí
přírody. Zveme i vás, abyste s námi
bojovali proti plevelu, sázeli semínka
do hlíny a zpracovávali plody naší
snahy. Koná se každý čtvrtek od 17h.

 PŘESAĎ 
KYTKU! 
ZAHRADNÍ WORKSHOP  
O SUBSTRÁTU 
PRO ROSTLINY 14. 7. 2022

Čeká vás léto v Brně a rádi byste našli zpestření pro
prázdninové dny? Naše komunitní aktivity a
arteterapeutické dílny jsou tu pro vás k dispozici i v
následujících týdnech! Relaxovat v zeleni zahrady?
Už na vás čeká! Ponořit se do sebe při setkání
literární dílny? Pojďme na to! Zažít sítotiskové
symposion v Káznici? Módní dílna vás srdečně zve! 
A na závěr jedno malé, ale pro nás důležité
ohlédnutí - jsou za námi 2 roky projektu, za které
jsme měli možnost podpořit více než 160 lidí. Bylo to
i pro nás mnoho inspirativních setkání a těšíme se
na další v následujícím půl roce, který nás ještě
čeká.
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PSYCHOZÓNA CENTRA PLATAN NA FESTIVALU GHETTOFEST 

Motivací tohoto projektu je uskutečnit setkání uměleckých osobností po stránce vizuální i
ideové k dialogu na téma lidského bytí zastřešené názvem TVŮJ SOUSED. Téma mimo
jiné odráží historické i aktuální dění v prostorách a nejbližším okolí bývalé Káznice, kde
byla a možná i nadále je lidskost každodenní otázkou, dilematem, jasností i zapomenutou
frází. Proto je také ideou projektu propojovat a sbližovat. Propojit umělce jednak nad
tématem a jednak nad grafickou technikou sítotisku, kterou ve své tvorbě primárně
nepoužívají. Propojit a zviditelnit některé již probíhající aktivity v prostorách Káznice,
které zastřešuje nezisková organizace Tripitaka – sociální podnik Restart, Centrum Platan
a arteterapeutickou módní dílnu, která spolupracuje s Nadací Veronica, Café in the
Ghetto a jeho sociální a kulturní aktivity. Vytvořená originální díla, která budou mít také
přesah do oblasti módního textilu, budou vystavena v galerijních výlohách zmíněné
kavárny a ke koupi v obchodě Restart na Veveří 10. Účastníky tohoto startovací ročníku
jsou umělci: Vladimír Havlík, Pavel Preisner, Adéla Wiederlechnerová, Kateřina Tmějová.
Přesný termín konání bude upřesněn na webu a fb Centra Platan. 

SRPNOVÉ SÍTOTISKOVÉ
SYMPOZIUM V KÁZNICI



V průběhu dílny si účastníci vyzkouší základní techniky, které nabízí terapie psaním.
Terapie psaním slouží k reflexi aktuálního psychického i fyzického rozpoložení.
Psaní přináší úlevu při emoční zátěži, léčení vnitřního traumatu a hlavně vede k
hlubšímu sebepoznání. Dílna bude vycházet z principů Recovery/Zotavení.
Jednotlivá cvičení skrze kreativní tvorbu povedou i k možnosti sepsání vlastního
příběhu, tedy osobité a jedinečné zkušenosti každého z nás. Těm odvážnějším se
pak nabízí vystoupení před publikem. Dílna bude fungovat i jako sebereflexivní
skupina, navzájem si budeme poskytovat vazbu ke svým dílům, životním
zkušenostem a jejich následné sdílení může fungovat jako výchozí pozice pro
budoucí dílo, to vše v bezpečném prostředí Centra Platan. 

Pro koho je dílna určená? 
Pro všechny, kteří by rádi hlouběji poznali sami sebe, své slabé i silné stránky. Ale
také pro ty, kteří se vyrovnávají nebo vyrovnali s nelehkou životní situací a rádi by ji
zpracovali literárně. Ale i pro tebe, který/která se vyrovnáváš se zkušeností
duševního onemocnění. 

Témata pro setkání: 
1. Volné psaní, 2. Expresivní psaní, 3. Reflexivní psaní,
4.Vděčnosti, 5. Dopis, 6. Psaní poezie, 7. Můj příběh Zotavení

Lektor: Mgr. Jana Žáčková
Absolvent Filozofické fakulty Teorie a dějiny divadla. V současné chvíli peer
konzultant v Práh jižní Morava, teatroterapeut Divadla Klauniky, ambasador
duševního zdraví iniciativy Na rovinu, koordinátor pracovní skupiny peerů Asociace
komunitních služeb. Předchozí zkušenosti z oblasti: režie, dramaturgie, autor
divadelních her, povídek a poezie, příležitostný herec, vášnivý diskutér a nadšený
amatérský blogger o duševním zdraví. 

STAŇTE SE SPISOVATELEM 
VLASTNÍHO ŽIVOTA
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LITERÁRNÍ DÍLNA OPĚT FUNGUJE!  


