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DPN Opařany hostí festival základních uměleckých škol

17.5.2022 Opařany

S novou aktivitou se setkají pacienti, jejich rodiče, obec Opařany i veřejnost dne 24. května v Dětské 
psychiatrické nemocnici v Opařanech. Areál nemocnice bude celé odpoledne hostit VI. ročník 
celostátního festivalu základních uměleckých škol, tentokrát z Jižních Čech. Celá akce je 
koncipována především jako ukázka možných volnočasových aktivit, které přirozeně děti rozvíjejí a 
podporují jejich pozitivní sebehodnocení. 

Ředitel nemocnice Michal Goetz k tomu uvádí: „Vlastně to začalo tím, že mě oslovila paní Kamila Malinská, 
kancléřka Řádu sv. Lazara Jeruzalémského, který naší nemocnici dlouhodobě podporuje, že by rádi 
zorganizovali koncert v kostele sv. Františka Xaverského, který je součástí našeho areálu. Postupně se k 
večernímu koncertu přidala nabídka celorepublikového festivalu základních uměleckých škol pod vedením 
paní Martiny Svobodové a odpolední program pro děti i dospělé u nás v areálu byl na světě. Je skvělé, že 
nabídku na zahájení přijal i herec Petr Čtvrtníček, který je naším významným dlouhodobým donátorem. 
Věřím, že odpoledne plné zábavy i poučení se bude líbit, zpestří dětem léčebný program a inspiruje rodiče“. 

Děti i dospělí se mohou těšit na bohatou nabídku aktivit. Odpoledne bude zahájeno ve 14,30 pro pacienty, 
jejich rodiče i zaměstnance neprodejní výstavou výrobků dětí z DPN v Křížové chodbě areálu. Celkem zde 
uvidí návštěvníci okolo 100 výrobků z místní keramické dílny, které zde zhotovovali pacienti v rámci 
arteterapie. Zároveň v zahradě bude probíhat hudební setkání, cirkusová škola i nabídka návazných 
sociálních služeb pro podporu dětí a jejich rodin v kraji. Od 18,00 pak proběhne koncert vážné hudby 
v kostele sv. Františka Xaverského pod záštitou Jeho Excelence Mons. Vlastimila Kročila, biskupa 
Českobudějovické diecéze, který bude přístupný i veřejnosti. 

V průběhu odpoledne bude připraveno i malé občerstvení v podobě exotických čajů v originální čajovně 
nemocnice.

Příloha 
1/ pozvánka na večerní koncert

PhDr. Jana Sosna Voňavková
Tisková mluvčí
M + 420 602 233801
E jana.vonavkova@dpnoparany.cz
W www.dpnoparany.cz
A sídlo (official) Opařany 121,391 61 Opařany držitel ISO 9001:2015

DPN Opařany poskytuje zdravotní služby ambulantní v oboru dětská a dorostová psychiatrie, dospělá psychiatrie, klinická psychologie,
fyzioterapie. Zdravotní služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Nemocnice má uzavřené smlouvy se všemi 
zdravotními pojišťovnami. Je státní příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví a je samostatným právním 
subjektem.
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