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VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH PODPOŘÍ DUŠEVNÍ ZDRAVÍ ZNÁMÍ UMĚLCI
24. ročník Týdnů pro duševní zdraví slibuje lidem řadu zážitků v podobě kulturně vzdělávacích akcí.
Pestrý program bořící mýty a předsudky o duševním onemocnění je ve východních Čechách
připraven od 11. září do 24. října. Osvětu v oblasti duševního zdraví podpoří svým vystoupením
i známí umělci jako Simona Babčáková či smyčcové kvarteto Prague Cello Quartet.
Program Týdnů pro duševní zdraví (TDZ) láká k návštěvě více jak 50 akcí ve 14 městech. Připraveny jsou
filmové projekce, divadelní představení, koncerty, besedy, výstavy, workshopy a dny otevřených dveří
v organizacích zdravotních a sociálních služeb. „Veškeré akce mají za cíl propojit všechny lidi bez rozdílů,
změnit vnímaní a pohled veřejnosti na lidi s duševní nemocí a zajistit tak snazší integraci těmto lidem
do společnosti,“ říká organizátorka TDZ Michaela Venclová.
V Pardubickém kraji TDZ slavnostně zahájí 16. září od 15 hodin v Tyršových sadech v Pardubicích, kde
návštěvníci mohou vidět výstavu obrazů a fotografií lidí se zkušeností s duševním onemocněním,
napsat své pocity na Zeď bláznovství a poslechnout si koncerty Dušana Marka a kapely Donrvetr.
V Královéhradeckém kraji veselí vypukne o tři týdny později promítáním filmu Bylo jednou jedno město
bláznů s následnou besedou 7. října v 18 hodin v Bio Centrál v Hradci Králové.
Zajímavé akce jsou však připraveny nejen v krajských městech. Hvězdou TDZ bude herečka Simona
Babčáková se svým improvizačním vystoupením One human show 24. září na Malé scéně v Ústí nad
Orlicí. V Chrudimi se návštěvníci mohou těšit na promítání filmu Vedlejší účinky 1. října od 17 hodin
v Městském kině Chrudim. V Rychnově nad Kněžnou se dozví o lidských a pacientských právech na
besedě s Petrou Zdražilovou, ředitelkou právní sekce veřejného ochránce práv a v Jičíně probudí své
duše hudbou na koncertě kapely Braindead, která vystoupí 11. října od 20 hodin v Baru Na Starým.
Zlatým hřebem TDZ bude koncert Cella pro duši celosvětově známého smyčcového tělesa Prague Cello
Quartet, který vystoupí 24. října od 18 hodin v Městském divadle Dr. Josef Čížka v Náchodě a celý
festival uzavře.
TDZ pořádá nezisková organizace Péče o duševní zdraví ve spolupráci s dalšími organizacemi
poskytujícími zdravotní a sociální služby. Akce se konají pod záštitou radního Pardubického kraje Pavla
Šotoly, primátora města Pardubic Martina Charváta a náměstka primátora města Hradec Králové
Martina Hanouska. Finančně je podpořily Pardubický a Královéhradecký kraj, Magistrát města
Pardubice a města Hradec Králové, město Ústí nad Orlicí a Tepelné hospodářství Hradec Králové.
Další informace a kompletní program naleznete na www.pdz.cz či FB.com/Tydny.pro.dusevni.zdravi

Péče o duševní zdraví, z. s.
Nezisková organizace pomáhající lidem s duševním onemocněním. Poskytuje sociální služby
v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, organizuje akreditované vzdělávací kurzy, pořádá osvětové
a kulturní akce na podporu společenského povědomí o životě lidí s duševním onemocněním. Pobočný
spolek Výměník podporuje lidi se zdravotním handicapem v návratu na běžný trh práce a nabízí
pracovní uplatnění v chráněné kavárně, dílnách a obchodu.

