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Před týdnem byla byla
zahájena již sedmá
umělecká výstava v rámci
projektu Europark Art
v Obchodním centru
Europark, tentokrát
z tvorby uznávaného
malíře a grafika
Jiřího Brázdy.

Setkání s Jiřím Brázdou a pro-
dej jeho volných grafik v so-
botu 23. dubna od 14 do 17
hodin doplní výtvarný umě-
lecký workshop nejen pro
děti. Výstava je celá prodejní
a potrvá do 1. května, všech-
na díla je možné zakoupit
v Europarku.

Námětem pro celou tvor-
bu Jiřího Brázdy je žena. Zá-
hadná, provokující, hravá,
usměvavá, ale i erotická a vy-
zývavá. Žena ve všech růz-
ných podobách, ke kterým se
umělec rád vrací. Jeho autor-
ské výstavy, které výtvarník
realizoval v posledních le-
tech v mnoha výstavních sí-
ních českých galerií, jsou
vždy zajímavou a přitažlivou
přehlídkou obrazů něžného
pohlaví a jeho rozmanitých
tajemství.

Život a dílo autora
Malíř a grafik Jiří Brázda po-

chází z Teplic a je absolven-
tem Vysoké školy umělecko-
průmyslové v Praze. Věnuje
se kresbě, malbě a grafice
s použitím různých kombino-
vaných technik.
Mottem jeho malířských

a grafických děl je žena a její
svět – v celé šíři nejtajnějších
zákoutí a nuancí, který je
ztvárněn s nadsázkou, ironií,
podobenstvím i škodolibou
radostí.
Brázda je vynikající kreslíř,

což se odráží v grafice i jeho
barevně a kompozičně vyvá-
žených obrazech. Za posled-
ních 30 let svá díla prezento-
val na více než 150 kolektiv-
ních a tematických výstavách
a více než 130 samostatných
výstavách na evropskémkon-
tinentu, v Americe, Číně i Ja-
ponsku. Od roku 1982 tak zís-
kal 34 ocenění (grafika, exlib-
ris), je zastoupen v galeriích,
institucích a soukromých
sbírkách doma i v zahraničí.
Je také členem Unie čes-

kých výtvarných umělců
a Sdružení českých umělců
grafiků Hollar.

Nedostatek dětské
psychoterapeutic-
ké péče není jedi-
ným ohrožením
nové generace.
Zoufale chybí služ-
by pro řešení závis-
lostí. Pomoci mo-
hou technologie.

Pražská organizace Nepose-
da, která je první a jedinou
technologickou sociální služ-
bou v Praze, je před spuště-
ním nové multidisciplinární
služby pro poskytování psy-
chologické a psychoterapeu-
tické pomoci dětem a mla-
distvým.
„Již rok připravujeme spo-

lečně s Národním ústavem
duševního zdraví pilotní pro-
jekt, který bude pomáhat dě-
tem imladistvým od 11 do 18
let při diagnóze a řešení psy-
chických potíží a závislosti.
Je to rizikové období v životě
člověka, kdy dochází často ke
zmatení rolí, přejímání ne-
zdravých návyků i vzorů. Pod-
statnou roli hraje také trau-
ma. Už v nízkém věku jsou
děti vystaveny vnějším vli-
vům, které je mohou pozna-
menat na celý život“, uvádí
ředitelka Jana Hamplová.
Organizace Neposeda tak

naváže a propojí své zaměře-
ní na sociálně terapeutickou
činnost, jako první sociální
služba totiž spustila svou
vlastní psychologickou apli-
kaci EnZetko. Díky tomu, že
ředitelka organizace je také
programátorka, celou aplika-
ci navrhla a naprogramovala
přesně podle potřeb dětí a do-

spívajících: „Jen v Praze jsme
doposud poskytli psycholo-
gickou pomoc pro více než
500 dětí,“ doplňuje Hamplo-
vá. Aplikaci mohou děti
a mladí využívat zdarma.

Ve starším školním věku
a později v adolescenci jsou
ústředním tématem vrstev-
nické vztahy a integrace osob-
nosti. Což se velmi často neo-
bejde bez různého objevová-
ní a experimentování. Ty
však mohou mít škodlivou
podobu a následky.

„Jednou z nejčastějších ob-
lastí, ve které děti a dospívají-
cí hledají pomoc prostřednic-
tvím naší aplikace, jsou růz-
né formy psychického napětí
a nepohodlí, jako jsou např.
úzkostné nebo depresivní sta-
vy, kterémají nejrůznější pří-
činy,“ přibližuje psycholožka
Neposedy Dagmar Halo.

„V jakých podmínkách
dnešní generace vyrůstá? Ja-
kou ji chceme mít“? To jsou
otázky, na které právě organi-
zace Neposeda odpovídá kon-
krétními činy: vývoj psycho-
logické aplikace EnZetko a za-
ložení nových psychoterapeu-
tických služeb na Praze 9 pro
řešení závislostí a psychic-
kých problémů.
Více na Neposeda.org!

Jana Hamplová NEPOSEDA

Služby, osobní služby, au-pair

Více na www.jobdnes.cz

REFERENT ZÁKAZNICKÝCH SLUŽEB HOMEOFFICE (OD 35000 Kč)

PRACOVNICE/K ÚKLIDU - OZP - ŽDÁNICE

PRACOVNICE/K ÚKLIDU - Mladá Boleslav

CUSTOMER SERVICE SPECIALIST WITH ENG - BŘECLAV

Obsluha lahůdkových pultů/doplňování zboží - 165 Kč/hod

Justice, právo, legislativa

Více na www.jobdnes.cz

Pověřenec pro dodržování předpisů

Koncipient(ka) – Pracovní právo

Právník

Advokátní koncipient – centrum Prahy

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ - CYBRE SECURITY (100. - 110.000 Kč)

Řemesla, výroba

Více na www.jobdnes.cz

ZÁMEČNÍK DO VÝROBY 2 SMĚNY (AŽ 35.000KČ)

ZÁMEČNÍK/ SVÁŘEČ 2 SMĚNY (AŽ 35.000KČ)

NÁSTROJAŘ (28-35.000 KČ)

ZÁMEČNÍK/SEŘIZOVAČ DO VÝROBY 2 SMĚNY

SEŘIZOVAČ A STRÁŽCE VÝROBNÍHO PLÁNU (28-32.000 Kč)

Energetika

Více na www.jobdnes.cz

Servisní technik – Ústecký kraj

Electrical Project Engineer

Elektrokonstruktér

Elektromontér

Elektrikář - stavba rozvaděčů a elektro skříní

Jiří Brázda a jeho dílo

inzerce

Potřebná
aplikace

Jiří Brázda. V Europarku


