
Dny  duševního zdraví v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy ve dnech
7. - 10. 9. 2015 

Spisovatel a zakladatel geografického magazínu Koktejl, Josef Formánek, zahájil v pondělí 7. 9. na 
Gymnáziu Dr. Pekaře v Mladé Boleslavi Dny duševního zdraví promítáním diapozitivů z ostrova 
Siberut, kde několikrát pobýval. Film a fotografické ukázky doplňoval mluveným komentářem a 
autorským čtením jedné ze svých knih Úsměvy smutných mužů, které vypovídá o  jeho léčbě  ze 
závislosti na alkoholu právě v psychiatrické léčebně. Po jeho vystoupení přítomní vznášeli dotazy 
na tým odborníků z léčebny v rámci besedy: Když nás trápí nemoc duše. 

Druhý den v areálu nemocnice proběhla demonstrace zákroků Městské policie Liberec včetně 
využití služebního psa. Salon Superpes Lysá nad Labem poté bavil diváky ukázkami sportu se psem,
agility. O tom jak léčí zvířecí přítomnost besedovaly PhDr. Petra Černá Rynešová a Kamila Petrová.
Přednáška o animoterapii, jak se této metodě říká, byla obohacena o možnost pohladit si poníky a 
cvičené psy. O přípravě reforem v legislativě psychiatrie informoval tento den MUDr. Jan Stuchlík . 
Úterní program  ukončilo večerní úsměvné divadelní představení spolku Bazilišek benátský - Kdo z 
koho aneb za vším hledej ženu,  které bylo doprovázeno i zpěvem.

Ve středu Patrik Dvořák svými písničkami s kytarou zcela zaplnil kulturní sál pavilonu S. 
Velký zájem byl i o besedu s Kateřinou Borovskou, DiS na téma zdravé stravování.
Ve venkovním areálu za jídelnou byla pro zájemce možnost zkusit si hiporehabilitaci – terapii za 
pomoci koní za odborného dohledu Kamily Petrové. Na oddělení K20 se pod vedením zdravotní 
sestry Gabriely Vávrové cvičilo se zaměřením na cviky proti bolesti zad. 
Své umění předvedla ve tři hodiny rodinná žonglérská a keklířská skupinaWagabundus Collective 
s.v.o.
Diskuse na téma závislosti v běžném životě s odborníky Janem Šedivým a Barborou Klipovou 
trvala pouze jednu hodinu, ale byla velmi poučná a zájemcům bylo zodpovězeno mnoho otázek.

Čtvrtek byl ve znamení hudby pro všechny věkové kategorie. Po obědě to byly lidové písničky 4tria.
Z pohledu léčebného ukázal Petr Kopejka celostní muzikoterapii. Jedná se o relaxaci za pomoci 
nástrojů s přirozeným laděním.  
Kapela The Turpentine Ray hrající americké country se hodně líbila a posluchače až roztančila.  
Na své si přišli i příznivci rocku při poslechu skupin Artes a EX 05.

Od úterý do čtvrtka probíhaly na pavilonu S v knihovně kurzy relaxace, kde Jan Šedivý a Lenka 
Fousková vysvětlili důvody nutnosti a potřeby relaxovat. V tyto dny se návštěvníci zároveň mohli 
zúčastnit prohlídek jednotlivých oddělení včetně dílen, ateliéru a kavárny Fokus MB. 

Celkový program bude ukončen 9.10.2015 v kulturním domě v Mladé Boleslavi autorským 
recitálem Josefa Fouska Fouskův svět a následnou besedou týmu odborníků z PN opět na téma 
Když nás trápí nemoc duše.

Za PN Kosmonosy pacienti oddělení K20.

  


