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Pomáháme lidem
s duševním onemocněním
chytit balanc.

Foto: Zdeněk Chaloupka, Květy v V. koloně

CAFÉ NA PŮL CESTY
SLAVÍ 20 LET
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CUKRÁŘSKÝ
WORKSHOP "UNIT WITHOUT LIMIT"
Uživatelé a pracovníci služeb Green Doors si užili předvánoční pečení
pod vedením špičkových kuchařů Tomáše Levého (šéfkuchař Deer
Prague) a Jaroslava Levého (Eska Karlíns Ambiente Restaurants).
Večerem provázel herec Jan Antonín Duchoslav, hudební program Metro
Dezert, Pražský Kotvy a Jan Melichar. Byl to kreativní večer.

KRÁTCE

BESEDA V PEER KLUBU
Už pár měsíců je ve stejné budově jako
Kolona PEER Klub a na besedě, která se
uskutečnila v lednu, jsme prolomili ledy.
Děkujeme za pozvání a těšíme se na
budoucí spolupráci!

KOMUNITNÍ ZDOBENÍ STROMKŮ
SPUSTILI JSME
PC KURZ A PC KLUB
Chcete se zlepšit v práci s počítačem?
Nemáte počítač doma, abyste si mohli
napsat životopis? Spouštíme pro vás PC
kurz a PC klub. Více najdete na našem
webu.

Zamrzlá jabloň u Café Na půl cesty před Vánocemi zazářila. Zdobili
ji vedoucí s provozním a barmankami kavárny. Akci Komunitní zdobení
vánočního stromku každoročně vyhlašuje Úřad městské části Praha 4.
Později se ke zdobení přidali kolemjdoucí, a všichni pak společně popíjeli
svařené víno a povídali si o kavárně a Green Doors.

VZNIKLA NOVÁ PRACOVNÍ
POZICE V KAVÁRNĚ V. KOLONA
V kavárně V. kolona jsme zavedli novou
klientskou pozici pracovník úklidové
dílny. Zájemci se mohou přihlasit na
e-mail: kolona.prijem@greendoors.cz,
nebo na tel.: +420 774 913 059.
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PROJEKCE FILMU S DISKUZÍ
V kavárně V. kolona proběhla projekce Normálního autistického filmu,
po které následovala diskuze s režisérem Miroslavem Jankem.
Úspěšná akce přilákala do bohnické kavárny nevídaný počet návštěvníků
(odhaduje se, že přišlo až 100 posluchačů). S podobnými projekcemi
českých dokumentů spojených s diskuzí se počítá i do budoucna.

KRÁTCE

VYŠEL PROGRAM AKTIVIT
GREEN DOORS NA BŘEZEN
Nakoukněte do aktuálního programu
aktivit, které jsme připravili na měsíc
březen, třeba se vám bude něco hodit.
Celý program je ke stažení na našem
webu.

NOVÁ VEDOUCÍ
KAVÁRNY V. KOLONA
Kavárna V. kolona má novou vedoucí
Michaelu Miřátskou. Předtím pracovala
ve Velké Británii jako osobní asistentka
lidem s poraněnou míchou a dříve jako
koordinátorka ve Fokus Vysočina. Vítej!

BENEFIČNÍ DISKUZE A SBÍRKA PRO DĚTI
Studenti ze Studentské skupiny pro pomoc uprchlíkům z Pražské vysoké
školy Psychosociálních studií uspořádali společně s týmem kavárny Café
Na půl cesty benefiční diskuzi se sbírkou anglických učebnic a knih,
malých společenských her (kostky, šachy, dáma, domino, karty, pexeso)
pro uprchlíky a jejich děti, kteří žijí v uprchlickém táboře v srbském
Adaševci.

OPĚT HRAJEME
DIVADLA PRO DĚTI
V Café Na půl cesty se opět rozběhla
pravidelná sobotní divadelní představení
pro děti. Rádi vás uvidíme každou druhou
sobotu od 16h. Vstupné je dobrovolné.
Střídat se budou, jako minulý rok, Divadlo
Inkognito a Divadlo v kufru. Představení
jsou vhodná pro děti od 3/4 do 8 let.
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Rok 2017 je pro Green Doors mimořádný. Před 20 lety
byla poprvé otevřena kavárna Café Na půl cesty. O své
postřehy a příběhy, jak to vlastně začalo, se podělili
psychiatr Martin Jarolímek, primář sanatoria Ondřejov,
který vznik kavárny v roce 1997 inicioval a Květa
Střítezská (Řeháková), sociální pracovnice, terapeutka
v kavárně v letech 1997 – 2002.

Psychiatr Martin Jarolímek:
„Jedno ráno, před 20 lety, jsme jako každý pracovní den míjeli
s tehdejší kolegyní Renatou Fialovou v parku Na Pankráci prázdné
bolševické záchodky, které nebyly nikdy uvedené do provozu.
A jelikož to bylo v době, kdy jsme plánovali zprovoznit bufet
a zaměstnat schizofrenní pacienty z podolského sanatoria Ondřejov,
Renatu napadlo, že by se budova dala přebudovat na bufet. Nápad

PROGRAM OSLAV
NENECHTE SI UJÍT
1. BŘEZNA - 16. DUBNA
SOUTĚŽ POŠLI SVŮJ PŘÍBĚH
Z CAFÉ NA PŮL CESTY
30. DUBNA
PÁLENÍ ČARODĚJNIC SPOJENÉ
S OSLAVAMI 20 LET KAVÁRNY
15. KVĚTNA
ZAHÁJENÍ VZPOMÍNKOVÉ
VÝSTAVY K VÝROČÍ VZNIKU
CAFÉ NA PŮL CESTY V PARKU
NA PANKRÁCI
A
KONFERENCE
PRO ODBORNOU VEŘEJNOST
"20 LET NA CESTĚ K ÚZDRAVĚ"

se mi líbil. Krátce nato jsem pozval na místo kamaráda architekta,
který mi k tomu řekl: „Vole, to je škoda na bufet. Z toho uděláme
kavárnu s francouzskými okny.“ A začal tak příběh na jehož konci nyní
stojí vznik kavárny na půl cesty k tehdejšímu sanatoriu Ondřejov a
vznik neziskovky Green Doors, která už dvě desítky let pomáhá lidem
s duševním onemocněním.“

Květa Střítezská (Řeháková),
sociální pracovnice, terapeutka v kavárně
v letech 1997 - 2002:
"Když mě přijala tehdejší ředitelka Lucka Broukalová do Café Na půl
cesty, byl to pro mě obrovský pokrok. Byla jsem hrdá, že jsem
mohla stát u zrodu tak unikátního projekt, jako je Café Na půl cesty ,
a zároveň jsem měla obavy, jak svou novou roli ustojím. Vzpomínám
na svůj první příjmový pohovor - nevím, kdo byl víc nervózní, zda já,
nebo klient. Časem jsem si otázky vypilovala a velmi mě to bavilo.
Vybavuji si svou asi druhou směnu, když jsem musela ustát, jak jedné

10. ŘÍJNA
VÝSTAVA IGORA KUPCE
KE SVĚTOVÉMU DNI DUŠEVNÍHO
ZDRAVÍ

klientce ruply nervy (beru to částečně i za své selhání) a poté rovnou
odešla z mé směny a já zůstala sama na celou kavárnu. Ráda
vzpomínám na své kolegy a především na atmosféru
v týmu, kterou jsem docenila až po letech zkušeností z jiných
zaměstnání. A oceňuji, že se tento projekt vůbec podařilo prosadit

4 | ZIMA'17

a skvěle funguje dodnes!"
www.greendoors.cz

NEWSLETTER
ZIMA'17
INFO Z KAVÁREN

DĚKUJEME VŠEM ZA ÚČAST V KAMPANI
UDĚLEJ KROK

KRÁTCE

Děkujeme všem za podíl na smysluplném kráčení prvního ročníku
CistaDuse.cz. Loňská listopadová kampaň podpořila dvě slečny, které
mají schizofrenii a chtějí se v životě posunout dál. Ti, kteří během října
a listopadu zakoupili SMYSL (ke kávě, čaji, nebo čemukoliv jinému) tak
přispěli společným úsilím k výběru 32.000 Kč a pomohli Šárce a Kláře
udělat krok, který je podpořil v pracovním růstu. Kampaní 29.11. jsme se
poprvé připojili také do GivingTuesdayCZ.

ZAPOJTE SE
DO 2. ROČNÍKU KAMPANĚ
UDĚLEJ KROK
Pokud se léčíte s duševním onemocněním
a máte nějaký sen, který chcete
uskutečnit, ale nemáte jak jej financovat,
zapojte se do 2. ročníku kampaně Udělej
krok a ČistáDuše.cz společně s Green
Doors a SmysluplnáKáva.cz vám
pomůžou zrealizovat sen do 20.000 Kč
(například řidičský průkaz nebo kurz
cizího jazyka pro úspěšné získání
zaměstnání či na tvorbu webové stránky
určené k propagaci podnikatelských
aktivit ajn.), pište do 31. 3. na e-mail:
vaclava.parkanova@gmail.com.
Pokud víte o někom ve vašem okolí,
předejte mu kontakt! Kampaň „Udělej
krok“ má pomoci lidem se schizofrenií
nebo jinou duševní nemocí posunout se
v pracovním nebo osobním životě a
zlepšit svou životní situaci.

LEDNICE, KTERÁ SE PLNÍ SKORO SAMA
Kolikrát se člověku stane, že si v akci nakoupí i ty věci, které ve
skutečnosti nechce. Potraviny se mu pak kupí ve spíži a v lednici dokud
je nevyhodí, protože prošly. Existuje ale způsob, jak nepotřebné jídlo
využít smysluplněji. Nejen o tom je projekt veřejných lednic. O veřejné
lednici u Café Na půl cesty se dozvíte ve článku a video reportáži na
online portálu Starty.cz.
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SPOUŠTÍME
SOUTĚŽ POŠLI SVŮJ PŘÍBĚH
Z CAFÉ NA PŮL CESTY

KRÁTCE

UŽ JSTE VIDĚLI NOVÁ
TRIČKA CAFÉ NA PŮL CESTY?

Café Na půl cesty k oslavám 20 let pořádá soutěž o nejpoutavější příběh
z Café Na půl cesty. Na tři nejúspěšnější soutěžící, kteří získají nejvyšší
počet srdíček, čekají parádní výhry. Jak to vlastně funguje? Pošli fotku s
popiskem (2-3 věty) nebo napiš krátký text s příběhem, který se udál v
kavárně a nějak pozitivně ovlivnil tvůj život nebo ho dokonce zcela
změnil. Soutěž potrvá od 1.3. do 16.4. 2017. Pokud tě to zaujalo a chceš
se zapojit, pošli svůj příběh hned na: cafe.vedouci@greendoors.cz.
Další info zjistíš od 22. 2. na: www.carodejnice-pankrac.cz/soutez.

Café Na půl cesty má nová trička.
Vznikla v grafické dílně Gringo,
která zaměstnává lidi s duševním
onemocněním. Gringo se specializuje na
sítotisk. Mrkněte na fotky nového trička
na Facebooku..

V . KOLONA POŘÁDALA
KOLONNÍ HRÁTKY
V listopadu 2016 V. kolona ve spolupráci
s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice
pořádala Kolonní hrátky. Na pestrém
programu byly mimo jiné animační
workshop pro děti (tvorba vlastního videa
a časopisu) či loutkové představení
alternativního Divadla KAKÁ. V rámci
hudebního večírku zahrála brněnská
kapela Květy.

SRDCEBRANÍ V MLSNÉ KAVCE
Srdcerváči představili loni v listopadu v restauraci Mlsná kavka
fanouškům, partnerům a dalším podporovatelům loňská srdcerváčská
vína na Srdcebraní. Křtila a ochutnávala se vína z vinařství Šoman,
Školního statku Mělník, vinařství Pod Radobýlem a unikátní mělnický
kalamář.

V. KOLONA MÁ
NOVÝ NÁPOJOVÝ LÍSTEK
Nápojový lístek a všechny další tiskové
materiály V. kolony mají nový kabát.
Nový grafický design materiálů vznikl
v rámci návrhu vizuálního stylu Green
Doors. Přijďte se podívat, jak jim to
sluší.
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KE KONCI ROKU 2016 JSME BILANCOVALI
V roce 2016 jsme poskytli sociální služby (sociální rehabilitace a odborné
sociální poradenství) celkem 506 uživatelům. Z toho se jich 25 zúčastnilo
tréninku v kavárně V. kolona, 33 v Café Na půl cesty a 16 v restauraci Mlsná
kavka. Graf 1 níže znázorňuje počet uživatelů v jednotlivých kavárnách a
projektech .
V. kolona
20%
100

Začleň. na trh
26%
130
NEPROPÁSNĚTE

ČARODĚJNICE NA PANKRÁCI
DOSTANOU WEB
Café Na půl cesty dostane k narozeninám
dárek. Tradiční akce pálení čarodějnic
u kavárny v parku Na Pankráci dostane
nový web. Už brzy se můžete těšit
na podívanou do archívu fotek či videí
a nebude chybět ani speciální stránka
k výročí 20 let a také soutěž o atraktivní
ceny. Web spouštíme 22. února na
www.carodejnice-pankrac.cz.

PŘÍŠTĚ V NEWSLETTERU
ROZHOVOR S MARTINEM
JAROLÍMKEM
Jste zvědaví na podrobnosti o vzniku
Café Na půl cesty? Tak nepropásněte
příští vydání Newsletteru JARO'17.
Můžete se těšit na mimořádný rozhovor
s Martinem Jarolímkem, primářem
sanatoria Ondřejov, o tom, jak to vlastně
začalo. Další číslo vychází už 15. května!
Popisky ke grafu 2 :
F10–F19 Poruchy duševní a poruchy chování
způsobené užíváním psychoaktivních látek.
F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální
a poruchy s bludy.
F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady).
F40–F48 Neurotické‚ stresové
a somatoformní poruchy
F60–F69 Poruchy osobnosti a chování
u dospělých.
F70–F79 Mentální retardace.
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Sociální poradna
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Café NPC
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Mlsná kavka
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Graf 2 níže znázorňuje procentuální poměr uživatelů služeb
poskytovaných Green Doors podle okruhu diagnóz.
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V KOLONĚ MŮŽE ZAČÍT LÉTO UŽ V ZIMĚ
Přestože počasí venkovnímu posezení ještě nepřeje, je kavárna V. kolona
připravená na letní sezónu. Kavárna dostala darem sytě oranžové
slunečníky s logem V. kolona. Umožnila to společnost innogy, která
pořízení slunečníků podpořila. Těšíme se na první teplé sluníčko
a na posezení pod novou venkovní stříškou. innogy, děkujeme!

NEPROPÁSNĚTE

DAREWIN
Nepropásněte netradiční vystoupení
Darewina, mladého hudebníka, který se
svými texty vymyká zbytku scény. Odmítá
tvrdé drogy, mluví o lásce a přátelství a
zvukem jako by se vracel k devadesátkám.
Těšíme se na Vás v V. koloně ve čtvrtek
17. února od 19. 30 hod.

KONCERT RADOMILA UHLÍŘE
Ve čtvrtek 23. února od 19. 30 hod.
v V. koloně se můžete těšit na koncert
umělce Radomila Uhlíře. Vystoupení
doplní trio Mikoláše Chadimy. Čekat
můžeme také videoprojekci ‚Lstivá Stela‘
nebo překvapivé herecké výstupy.

KDE NÁS NAJDETE
GREEN DOORS z.ú.:
Křižíkova 76/61, PSČ 186 00 Praha 8
Tel.: 220 951 468
Kavárna Café Na půl cesty:
Park Na Pankráci, PSČ 140 00, Praha 4
Tel.: 777 913 053
Kavárna V. kolona:
Ústavní 91, PSČ 181 01 Praha 8
Tel: 777 913 058
Restaurace Mlsná kavka:
Sokolovská 327/29, PSČ 186 00 Praha 8
Tel: 777 913 054.

V TOMTO OBDOBÍ NÁS PODPORUJÍ
ALBI Česká republika a. s., AVG Technologies CZ, Böllhoff s. r. o., Czech
Outdoor s. r. o., Česká spořitelna a. s., innogy Česká republika a. s.,
Jan Becher – Karlovarská Becherovka a. s., KPMG Česká republika s.r.o.,
LMC s. r. o.,, Múzo Praha s. r. o., Nadace Charty 77, Peal a. s., Prodimo s. r. o.,
Stonehouse s. r. o., Trask solutions, členové Klubu přátel Green Doors a
individuální dárci.
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