Rožnovské kino přivítá známého psychiatra se smyslem pro humor
Nemít předsudky vůči lidem s duševním onemocněním. S touto myšlenkou pořádá rožnovská
obecně prospěšná společnost Iskérka Týdny pro duševní zdraví. Akce jsou pod jednotným
mottem „Vztahy lidské radosti i bolesti.“
Na měsíc říjen je připravena řada zajímavých přednášek. Mimo jiné také pro zájemce
o dobrovolnickou práci.
Významnou osobností z oblasti psychiatrie, která přijala naše pozvání, je lékař s mnoha
přesahy, náš přední psychiatr a zastánce psychosomatické medicíny MUDr. Radkin Honzák,
CSc. Během života napsal desítky odborných psychiatrických publikací, stíhá ještě přispívat
do řady českých periodik a na vlastní blog. Dodneška je pracovně vázán na několika
pracovištích a učí studenty. Zabývá se především depresemi, syndromem vyhoření a
komunikací lékaře s pacientem. Je věčným optimistou a záviděníhodným dědečkem. V
Rožnově bude poprvé přednášet na téma STRACH A JAK NA NĚJ VYZRÁT 23. října
v 17 hod. v kině Panorama.
V úterý 14. 10. se můžete těšit na Mgr. Kateřinu Krejcarovou, klinickou psycholožku
z Rožnova pod Radhoštěm, která se bude zamýšlet nad tématem - KDYŽ NĚKDO NEBO
NĚCO VE VZTAZÍCH CHYBÍ…. Pracuje s rodinou a dětmi, s páry i s dětmi samostatně.
Ve čtvrtek 16.10. přivítáme Kamilu Rýparovou z Poradny pro ženy a dívky z Rožnova
pod Radhoštěm. Přednáška RŮŽE I LÁSKA MÁ SVÉ TRNY bude na téma sebepřijetí,
vývoj partnerského vztahu a jeho úskalí, varovné signály, čím rozkvétá přátelství a láska,
nerozlučná trojice lásky… Kamila Rýparová zajišťuje přednášky pro základní a střední školy,
touto činností se se zabývá již 16 let. Je to milá, empatická žena, která má dar předávat své
zkušenosti z dlouholeté praxe.
Nejen zájemcům o dobrovolnickou službu je připravena přednáška o navazování vztahů
s dobrovolníky a jejich zázračném vlivu na život lidí s duševním onemocněním. O své
zkušenosti se s námi podělí pracovníci z pražské organizace Dobroduš. Můžete se těšit 30.10.
od 17 hod. v rožnovské knihovně
V podkroví a na chodbách městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm trvá do 31.10.
krásná výstava maleb a kreseb Anny Křenkové „ Cesta světem“, které vznikly ještě před
propuknutím její duševní nemoci.
Srdečně Vás zveme na některou z našich akcí. Díky podpoře města Rožnov je vstup na
všechny programy zdarma.
Více informací na : www.iskerka.cz; https://www.facebook.com/iskerkaroznov
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