20 MĚSÍC
22 BLÁZNOVSTVÍ
Měsíc bláznovství pořádá Práh jižní Morava, z.ú., pod záštitou
radního Jihomoravského kraje pro oblast zdravotnictví
Mgr. Jiřího Kasaly, MBA. a radní pro sociální oblast Bc. Jany Leitnerové.

PROGRAM
5. 4. 2022 | 10.00-12.00 | budova KrÚ Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno
Velikonoční jarmark – prodej výrobků s velikonoční tematikou z rukodělných dílen Prahu.
6. 4. 2022 | 17.00 | Kulturní dům, Horní Bojanovice č.p. 93 | zdarma
„Moje jméno není diagnóza“ – přednáška s řízenou diskusí o duševním zdraví, pořádá iniciativa NA ROVINU
ve spolupráci s Terénním týmem Břeclavsko (Práh jižní Morava).
6. 4. 2022 | 19.00 | Café Práh, Ve Vaňkovce 1, Brno | vstupné dobrovolné
Samčo, brat dážďoviek – koncert slovenského hudebníka a performera.
7. 4. 2022 | 10.00-13.00 | budova KrÚ Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno
Velikonoční jarmark – prodej výrobků s velikonoční tematikou z rukodělných dílen Prahu.
7. 4. 2022 | 18.00 | Café Práh, Ve Vaňkovce 1, Brno
Vernisáž výstavy Libora Jaroše: Vetus via – zahájení výstavy umělce s hudebním doprovodem.
8. 4. 2022 | 19.00 | Café Práh, Ve Vaňkovce 1, Brno | vstupné 100 Kč
Koncert textové dílny Slávka Janouška
11. 4. 2022 | 16.30 | Atrium Fakulty sociálních studií MUNI, Joštova 218, Brno
„Zbláznit se může každý: destigmatizační výstava Prahu jižní Morava“ – slavnostní zahájení destigmatizační
výstavy. Výstavu zahájí děkan Fakulty sociálních studii MUNI prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. s ředitelkou Práh
jižní Morava PaedDr. Blankou Veškrnovou. Výstava potrvá do 29. 4. 2022.
13. 4. 2022 | 18.00 | velký sál Café Práh, Ve Vaňkovce 1, Brno | vstupné dobrovolné
Přelet nad kukaččím hnízdem – projekce kultovního filmu režiséra Miloše Formana doplněná diskusí s odborníky
v oblasti psychiatrické péče a destigmatizace.
19. 4. 2022 | 19.30 | velký sál Café Práh, Ve Vaňkovce 1, Brno | vstupné dobrovolné
„Moje bílá velryba v akvárku“ – experimentální divadlo na motivy knihy od Hermana Melvilla s textovou úpravou
Martina Sítka v režijním podaní Tomáše Uhra. Hrají: Bára Sítek Kocmánková, Martin Sítek.
20. 4. 2022 | 17.30 | kavárna Kafinet, budova PED MUNI, Poříčí 31, Brno | zdarma
Autorské čtení Markéty Dohnalové alias Michaely Malé z knihy „ŽIVOT velkými písmeny“ – autorka má vlastní
zkušenost se schizofrenií. Po čtení bude probíhat diskuse na téma: život s duševním onemocněním.
21. 4. 2022 | 14.00-16.00 | velký sál Café Práh, Ve Vaňkovce 1, Brno | zdarma
„Přístupnost bydlení pro lidi s duševním onemocněním“ – panelová diskuse Kanceláře veřejného ochránce práv.
25. 4. 2022 | 18.00-21.00 | Fakulta sociálních studií MUNI, Posluchárna P31, Joštova 218, Brno | zdarma
„Podpora duševního zdraví v kontextu reformy psychiatrické péče“ – přednáška.
27. 4. 2022 | 15.00 | Práh jižní Morava, Pontassievská 918/1 Znojmo | zdarma
„Můj soused má psychické problémy, no a co?!“ – destigmatizační přednáška s diskusí ve více blocích na téma
problematiky sousedského soužití s osobami s psychickými problémy. Pořádá Chráněné bydlení a Terénní tým
Znojemsko.
28. 4. 2022 | 10.00-17.00 | velký sál Café Práh, Ve Vaňkovce 1, Brno | zdarma
„Dětské duševní zdraví z meziresortního pohledu - konkrétní aktivity a spolupráce
v Jihomoravském kraji“ – odborný́ seminář̌ k aktuálnímu dění v reformě̌ péče o duševní́ zdraví́ se zaměřením na
dětské duševní zdraví. Pořádá Práh jižní Morava, z.ú.
ve spolupráci s Jihomoravským krajem.
29. 4. 2022 | 17.00 | malý sál Café Práh, Ve Vaňkovce 1, Brno | zdarma
„Otevřená kniha - příběhy opravdových lidí“ – workshop – přeneseme se do prostředí knihovny, kde místo knih
budou vyprávět svůj příběh opravdoví lidé. Uslyšíte příběhy lidí se zkušeností s duševním onemocněním,
bezdomovectvím a drogovou závislostí.
29. 4. 2022 | 16.00-21.00 | Práh jižní Morava, Tuřanská 12, Brno | zdarma
Vítaní jara – přivítejte s námi jaro na zahradě v Tuřanech. Můžete se těšit na: pohybový workshop, zvukohraní,
otevřené rukodělné dílny nebo třeba koncert. V průběhu celé akce si můžete zakoupit občerstvení. Akci pořádá
Centrum zotavení.

www.prahjm.cz

