
Program Týdne pro duševní zdraví 2007 

 

Havlíčkův Brod 
Plný název 

pořadatele akce: 
Fokus Vysočina o. s. 

Adresa pořadatele 

akce: 
Rozkošská 2331, 580 01 Havlíčkův Brod  

Kontaktní osoba: Bc. Jaroslava Novotná, vedoucí střediska Havlíčkův Brod 

Telefon: 569 425 458, 775 151 497 

E-mail: jarka.novotna@fokusvysocina.cz  

WWW: www.fokusvysocina.cz  

Název akce: Týdny pro duševní zdraví 

 

18.září  Zahájení Týdnů pro duševní zdraví 

16:00 

zahájení TDZ spojené s vernisáží fotografií Daniely Švandové a vystoupením 

akordeonistek ZUŠ Havlíčkův Brod.  

kde: "Kavárna na půli cesty", 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod  

   

 

17.září - 19. září Prodejní výstava 

9:00 - 17:00 
prodejní výstava Fokusu Vysočina a terapií PL.  

kde: ve vestibulu Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě  

 

3.října Chcete změnu? 

od 12:30 
návštěva kadeřnického salonu i pro pány  

kde: Kadeřnický salon, Jižní 1872, Žižkov Havlíčkův Brod 580 01  

 

v průběhu celého 

měsíce 
Besedy se studenty 

individuální dle akce  
besedy se studenty středních a vyšších odborných škol v kraji Vysočina  

kde: v místě školy 

 

bude stanoven Výlet 

   

výlet klietnů FV, přátel FV a rodinných příslušníků do Liberce na Ještěd a do 

botanické zahrady  

kde:  
  

 

Hlinsko 

mailto:jarka.novotna@fokusvysocina.cz
http://www.fokusvysocina.cz/


Plný název pořadatele akce: FOKUS Vysočina 

Adresa pořadatele akce: FOKUS Vysočina, středisko Hlinsko, Lidického 1213, 539 01 Hlinsko  

Kontaktní osoba: Michaela Růžičková 

Telefon: 469 311 572, 777 151 494 

E-mail: hlinsko@fokusvysocina.cz  

WWW: www.fokusvysocina.cz  

Název akce: KYTAROVÝ FESTIVAL 

 

29. září KYTAROVÝ FESTIVAL 

18:00 
4. ročník soutěže mladých kytaristů +vystoupení hostů  

kde: Komorní divadlo Orlovna. Husova 41, Hlinsko  

 

Jihlava 
Plný název pořadatele akce: Psychiatrická léčebna Jihlava 

Adresa pořadatele akce: 

Psychiatrická léčebna Jihlava,  

Brněnská 54,  

586 24 Jihlava  

WWW: www.plj.cz  

Název akce: Sejdeme se na kopečku aneb Babí léto v Psychiatrické léčebně Jihlava 

Datum konání: 17. září - 23.září 2007 

Program ke stažení: program  

 

Mělník 
Plný název pořadatele akce: Fokus Praha o.s. 

Adresa pořadatele akce: Fokus Praha o.s., Dolákova 24, 181 00, Praha 8  

Telefon: 233 553 303 

WWW: www.fokus-praha.cz  

Plakát: leták 

Název akce: Týden pro duševní zdraví 

Datum konání: 18.9. 2007 

 

18. září Cesta začarovaným lesem 

9:00 - 11:30 

Program pro děti z mateřských školek  

pořádá: Fokus Praha o.s.  

kde: Dům dětí a mládeže, Na polabí 2845, Mělník  

info: www.fokus-praha.cz, leták  

 

Ostrava 

mailto:hlinsko@fokusvysocina.cz
http://www.fokusvysocina.cz/
http://www.plj.cz/
http://zalohatdz.fashionforfokus.cz/soubory/2007/tdz_jihlava_program_2007.pdf
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Plný název 

pořadatele akce: 
Občanské sdružení MENS SANA 

Adresa pořadatele 

akce: 

Občanské sdružení MENS SANA 

Rošického 1082,  

Ostrava-Svinov  

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Seidlová 

Telefon: 777 034 883, 596 918 104 

E-mail: menssana@menssana.cz  

WWW: www.menssana.cz  

Název akce: Týdny pro duševní zdraví 

Datum konání: 12.9. - 13.9. 2007 

 

12.9. Den otevřených dveří 

10:00 - 15:00 

hudební dílna (10-11 hodin), kreativní dílna s ukázkami malby na hedvábí, 

filcování, drátkování (10 – 12hodin), ukázka břišních tanců (14-15 hodin)  

kde: MENS SANA o.s., Rošického 1082, Ostrava-Svinov,721 00 
 Zahradní párty 

15:00 - 19:00 
grilování, posezení na zahradě 

kde: MENS SANA o.s., Rošického 1082, Ostrava-Svinov,721 00 

 

13.9. Den bez bariér 

15:00 - 20:00 

15 – 17 hodin- Ostravský drozdík, IV. ročník pěvecké soutěže ve stylu Caraoke  

17 - 20 hodin- Koncert hudební skupiny „Damena“ (Praha) a jejich hosté 

kde:Klub TEMPL, Stodolní 22, Ostrava 

info:www.templ.zulu.cz  

 

Pelhřimov 
Plný název 

pořadatele akce: 
FOKUS Vysočina, středisko Pelhřimov 

Adresa pořadatele 

akce: 
Humpolecká 736, 393 01 Pelhřimov  

Kontaktní osoba: PhDr. Jana Kropáčková 

Telefon: 565 323 239, 774 151 487 

E-mail: jana.kropackova@fokusvysocina.cz  

WWW: www.fokusvysocina.cz  

Název akce: Týdny pro duševní zdraví 

Datum konání: 13. 9. – 9. 10. 2007 

 

13. září Zahájení Týdnů pro duševní zdraví 2007 v Pelhřimově 

17:00 
Bowling – turnaj družstev  

kde: Sport club U Dubů, Nádražní 834, Pelhřimov  

 

mailto:menssana@menssana.cz
http://www.menssana.cz/
http://www.templ.zulu.cz/
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17. - 25. září Prodej výrobků chráněných dílen FOKUSU Vysočina 

10:00 – 17:00 
 

kde: Masarykovo náměstí 3, Pelhřimov  

 

18. září Divadlo Hralous – pohádkové představení pro děti 

8:30, 10:00 
 

kde: Městské divadlo, Solní, Pelhřimov  

 

17. - 20. září Odpolední dílna pro veřejnost: smaltování, vitráže, keramika 

15:00 – 17:00 
 

kde: FOKUS Vysočina, Humpolecká 736, Pelhřimov  

 

19. září Den otevřených dveří ve FOKUSU Vysočina  

10:00 – 16:30 

Přednáška  

kde: FOKUS Vysočina, Humpolecká 736, Pelhřimov 

kde: Agentura podporovaného zaměstnávání FOKUS Vysočina, Masarykovo 

náměstí 31, Pelhřimov 

kde: Dobrovolnické centrum, Solní 1814 (budova na tržnici), Pelhřimov  

 

20. září Odpolední dílna pro veřejnost: textilní výtvarné techniky – vázaná batika 

15:00 – 19:00 
 

kde: FOKUS Vysočina, Humpolecká 736, Pelhřimov  

 

25. září Sportování ve Fokusu: turnaj v ping pongu, šipkách... 

14:00 – 19:00 
 

kde: FOKUS Vysočina, Humpolecká 736, Pelhřimov  

 

27. září Fokusácká šlápota – turistický pěší výlet  

9:00 – 15:00  

 

9. října Rozdíly v přístupu k duševnímu zdraví v různých kulturách 

18:00 

PhDr. Patricie Anzari, CSc. – přednáška na téma Rozdíly v přístupu k 

duševnímu zdraví v různých kulturách  

kde: Obchodní akademie, Jirsíkova 875, Pelhřimov  

 

Plzeň 
Název akce: Týdny pro duševní zdraví v Plzni 

Datum konání: 13.9. -11.10. 2007 

Info: Plakát  

 

13. září TDZ v Plzni 

http://zalohatdz.fashionforfokus.cz/soubory/2007/tdz_plzen_2007.pdf


10:00 
tisková konference k zahájení týdnů  

kde: Jednací sál zastupitelstva Plz. Kraje  

 

17. září 
Prezentace služeb pro lidi v krizi a pro lidi s duševním onemocněním v 

regionu 

14:00 - 18:30 
 

kde: Pěší zóna U Branky  
 Art Brut  

16:30 
vernisáž výstavy výtvarných prací lidí s duševním onemocněním  

kde: Studijní a vědecká knihovna Plzeň  
 Touch of Gospel  

17:30 
koncert  

kde: Pěší zóna U Branky  

 

18. září "Podívej se kolem..."  

18:00 

u kávy a projekce krátkého filmu se můžeme učit zvládat těžké životní 

situace.  

kde: Kačaba, Prokopova 17  
 MUDr. D. Hynčík, Mgr. Mgr. V. Blažek – Art Brut  

19:30 
přednáška  

kde: RIDZ, Zábělská 43  

 

19. září Den otevřených dveří v Krystalu 

15:00 
 

kde: Krystal, Houškova 11  
 Vega 

21:00 
Koncert  

kde: Klub Pod Lampou, Havířská 11  

 

20. září Výheň existence 

19:30 
Přednáška – PhDr. L. Horák  

kde: RIDZ, Zábělská 43  

 

21. září Den otevřených dveří v RIDZ 

10:00 - 18:00 
 

kde: RIDZ, Zábělská 43  

 

22. září Na Ledovec! 

15:00 
kulturní festival v Ledcích  

kde: TC Ledovec, Ledce u Plzně  

 

26. září Každý si nese svůj kufr 

17:30 
autorské divadlo – Krystal  

kde: SVK  



 

27. září Výzvy integrace  

10:00 
tisková konference k ukončení dvou klíčových projektů Ledovce  

kde: PC Ledovec, Mozartova 1  

 

 Rodinné konstelace 

19:30 
workshop  

kde: RIDZ, Zábělská 43  

 

11. října Den otevřených dveří v TK Mýto 

od 11:00 
 

kde: Terapeutická komunita Mýto  

 

17. září - 5.října  Art Brut 

 výstava výtvarných prací lidí s duševním onemocněním  

kde: Studijní a vědecká knihovna Plzeň  

 

1. října - 3.října  Dotek přírody  

9:00 - 17:00 
výstava výtvarných děl a fotografií – Krystal  

kde: Svaz ZP Šumava, Vídeňská 9, Klatovy  

 

29. října - 

30.listopadu  
výstava umělecké tvorby – Krystal 

  

kde: Kačaba, Prokopova 17  

 

průběžně v září a 

říjnu 
Jak se pozná, že už jsem se zbláznil  

9:00 - 17:00 
besedy na středních školách  

info: normalnestuduju.cz  

 

Praha 
10. - 14. 

září 
Jarmark výrobků chráněných dílen 

10:00 - 

17:00 

 

pořádá: Fokus Praha o.s.  

kde: Nádražní ulice, prostor před výstupem z metra Anděl, Praha 5  

info: www.fokus-praha.cz, leták  

 

13. září Co je sociální firma? 

10:00 - 

12:00 

Seminář pro úředníky městských částí pod záštitou Mgr. Vladimíry Ludkové, 

zástupkyně starosty Městské části Praha 8  

pořádá: Fokus Praha o.s.  

http://www.normalnestuduju.cz/
http://www.fokus-praha.cz/
http://zalohatdz.fashionforfokus.cz/soubory/2007/tdz_praha_2007.pdf


kde: Kulturní dům Krakov, malý sál v přízemí, Těšínská 600, Praha 8  

info: www.fokus-praha.cz, leták  
 Jarmark u Ludmily 

10:00 - 

17:00 

Návštěvníkům 11. ročníku Jarmarku u Ludmily se představí neziskové organizace ze 

sociálně zdravotní oblasti.  

pořádá: Diakonie ČCE - SKP v Praze  

kde: nám. Míru, Praha 2  

info: skp.diakoniecce.cz, plakát  

 

15. září BABÍ LÉTO v psychiatrické léčebně Bohnice 

od 13:00 

18. ročník festivalu hudby a divadla v rámci Týdnů pro duševní zdraví  

pořádá: Unijazz ve spolupráci s hl. m. Prahou, PL Bohnice, o. s. Ježek a Čížek, za 

finanční podpory MK ČR  

kde: psychiatrická léčebna Bohnice  

info: www.unijazz.cz, Babí léto  

 

15. září Vyrobte si u nás něco hezkého 

10:00 - 

17:00 

Den otevřených dveří sociální firmy zahrada a tvůrčí odpoledne chráněné dílny trojský 

vršek  

pořádá: Fokus Praha o.s.  

kde: Nádvorní 152, Praha 7 - Troja  

info: www.fokus-praha.cz, leták  

 

20. září Sociální firma - šance pro znevýhodněné na trhu práce III. 

9:00 - 

15:00 

Mezinárodní konference  

pořádá: Fokus Praha o.s.  

kde: Opatství Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2  

info: www.fokus-praha.cz, leták, program konference  

 

26. září Den otevřených dveří 

16:00 - 

20:00 

Den otevřených dveří u příležitosti 2. výročá otevření centra denních rehabilitačních 

aktivit (CEDRA)  

pořádá: Fokus Praha o.s.  

kde: Dolákova 26, Praha 8 - bohnice  

info: www.fokus-praha.cz, leták  

 

9. října Vernisáž mezinárodní výstavy projektu To cizí 

17:00 

 

pořádá: Fokus Praha o.s.  

kde: Komunitní centrum Břevnov - ateliér Extraart, Meziškolská 2, Praha 6  

info: www.fokus-praha.cz, leták  

 

Rožnov pod Radhoštěm 

http://www.fokus-praha.cz/
http://zalohatdz.fashionforfokus.cz/soubory/2007/tdz_praha_2007.pdf
http://skp.diakoniecce.cz/
http://zalohatdz.fashionforfokus.cz/soubory/2007/tdz_praha_diakonie_jarmark_2007.pdf
http://www.unijazz.cz/
http://zalohatdz.fashionforfokus.cz/soubory/2007/tdz_praha_babi_leto_2007.pdf
http://www.fokus-praha.cz/
http://zalohatdz.fashionforfokus.cz/soubory/2007/tdz_praha_2007.pdf
http://www.fokus-praha.cz/
http://zalohatdz.fashionforfokus.cz/soubory/2007/tdz_praha_2007.pdf
http://zalohatdz.fashionforfokus.cz/soubory/2007/tdz_praha_program_konference_2007.pdf
http://www.fokus-praha.cz/
http://zalohatdz.fashionforfokus.cz/soubory/2007/tdz_praha_2007.pdf
http://www.fokus-praha.cz/
http://zalohatdz.fashionforfokus.cz/soubory/2007/tdz_praha_2007.pdf


Plný název 

pořadatele akce: 
Občanské sdružení Iskérka 

Adresa pořadatele 

akce: 
Občanské sdružení Iskérka, 1. máje 864,756 61, Rožnov pod Radhoštěm  

Kontaktní osoba: Alena Jbaili 

Telefon: 774274800 

E-mail: iskerka@centrum.cz  

WWW: www.iskerka.info  

Název akce: Týdny pro duševní zdraví 

Datum konání: 8.10. -12.10. 2007 

Info: leták 

 

8. října Slavnostní zahájení 

17:00 
Členové o.s.Iskérka+zástupci města+sponzoři  

kde: obřadní síň Městského úřadu Rožnov p.R  

 

5. - 30. října Duše a tělo -výstava obrázků 

 Očima dětí ZŠ Sedmikráska,ZUŠ.......  

kde: dětské oddělení Městké knihovny  

 

9. října Dětská psychiatrie 

17:45 - 19:15 
Přednáška – MUDr. Jan Nejezchleba  

kde: podkroví Městské knihovny  

 

10. října Odpuštění – proč a jak odpouštět 

17:00 - 18:30 
Přednáška P.Jiřího Poláška  

kde: podkroví Městské knihovny  

 

11. října Světla a stíny psychoterapie 

17:00 - 18:30 
Přednáška – Mgr.P.Piotr Wardecki  

kde: podkroví Městské knihovny  

 

12. října Promítání filmu 

17:00 - 19:30 

Narušení(Girl Interrupted)– drama USA/Ně (1999),127 min.-..její chování se 

jmenuje nerozpoznatelné narušení osobnosti“  

kde: podkroví Městské knihovny  

 

 

  

Ústí nad Labem 

mailto:iskerka@centrum.cz
http://www.iskerka.info/
http://zalohatdz.fashionforfokus.cz/soubory/2007/tdz_roznov_2007.pdf


Plný název 

pořadatele 

akce: 

Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Ústí nad Labem 

Adresa 

pořadatele 

akce: 

V Zeleni 530/4, 400 01 Ústí nad Labem  

Kontaktní 

osoba: 
PhDr. Lenka Krbcová Mašínová 

Telefon: 774 707 360 

Fax: 475 201 096 

E-mail: krbcovamasinova@ckpul.cz  

WWW: www.fokusul.cz  

Název akce: Týdny pro duševní zdraví 

Info: Plakát program  

 

21.září  Promítání filmu pro školy  

10:30 a 12:30 

Hranice Života USA, 2005, Režie: Marc Forster 

V prostoru mezi touhou a strachem, realitou a iluzí a životem a smrtí se rozkládá celý 

alternativní svět, který ožívá ve filmovém thrilleru. Režisér filmů Ples příšer a 

Hledání Země Nezemě přivádí na stříbrné plátno příběh, který zachází pod práh 

všední reality a stahuje diváka do víru tajemné hry s identitami, sny a schématy lidské 

existence.  

kde: Biograf u Františka, Gagarinova 2753  

   
 UW Workshopp 

18:00 

Malování UW barvami, interaktivní pořad. Nechte pracovat fantazii. Vyzkoušejte si 

malovat UW barvami při dobré muzice.  

kde: ULiTA bar*klub*galerie, Masarykova 10, Ústí nad Labem  

   
 koncert Spolčení hlupců 

21:00 

Kapela Spolčení hlupců je bandička mladých talentovaných lidí z Teplic. Hrají 

různorodou muziku, avšak nejvíce je lze zaškatulkovat do ska a funku, potažmo 

worldmusic.Hudbu jim loudí vokály, kytary, baskytara, alt a tenor saxofon, akordeón, 

housle a bicí. Tedy překvapí slušná sbírka nástrojů, která Vás roztančí a s kapelou 

pobaví…  

kde: ULiTA bar*klub*galerie, Masarykova 10, Ústí nad Labem  

 

22.září Čajování na Střekovském nábřeží 

14:00 - 20:00 

Relaxační odpoledne na pláži Střekovského nábřeží s lahodnými exotickými čaji z 

čajovny U vysmátý žáby, soutěžemi v pentague nebo možností zahrát si na domorodé 

nástroje z Afriky a Austrálie. Pro pobavení vystoupí oblíbené teplické Panoptikum 

Maxe Fische se svým pásmem jarmarečního divadla a nebude chybět nejen pro 

nejmenší střelnice o ceny. K zakoupení budou i výrobky chráněné dílny Fokus, o.s. 

Dobrou náladu (je podmínkou) a hudební nástroj (není podmínkou) s sebou!  

kde: Střekovské nábřeží  

 

mailto:krbcovamasinova@ckpul.cz
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23.září Bowling cup pro neziskovky II. 

  

Bowling Cup pro neziskovky II. je určen pro pracovníky nevládních neziskových 

organizací (NNO). Hrát se bude o putovní poháry pro vítězný tým turnaje a pro 

nejlepšího hráče.  

kde: Bowling centrum Klíše, Ostrčilova 15  

 

24.září Veletrh sociálních služeb 

11:00 – 

16:00  

Tradiční prezentace poskytovatelů sociálních a sociálně zdravotních služeb Ústecka 

na Lidickém náměstí formou informačních a prodejních stánků s reprodukovanou 

hudbou a stánky s občerstvením. Veletrh zahájí náměstek primátora Ústí nad Labem 

Mgr. Arno Fišera.  

kde: Lidické nám. v Ústí nad Labem 

  
 Zděnek Košek Vernisáž výstavy 

17:00 

Zdeněk Košek (*22. 11. 1949, Duchcov) 

Ve své výtvarné činnosti se věnuje malování a kresbě. O výtvarné umění se zajímá již 

50 let. Je vyučen typografem, zabýval se i kresleným humorem a karikaturou. Patří 

mezi světově známé protagonisty umění "art brut". Je členem výtvarného sdružení 

Spolu a sdružení Fokus, pečujícího o duševně nemocné. Podílí se na vydávání 

časopisu Zrcadlo. Prezentoval se na více jak 70 výstavách po celé republice i v 

zahraničí.  

kde: Kostel sv. Vojtěcha, Hradiště 4  

info: Plakát  

   
 Terkel má problém, vstupné 75 Kč 

20:00 

Dánsko, 2004, 75 min, režie: Stefan Fjeldmark 

Zábavně nekorektní animovaná komedie a la South Park, pořádně okořeněná černým 

humorem, vypráví trudný příběh šikanovaného šesťáka a jeho přisprostlých 

kamarádů. Asi nebudete smíchy padat z křesel, ale úsměv na tváři vám Terkel 

vyloudí spolehlivě.  

kde: Mumie, Velká Hradební 50  

   

 

25.září Tomáš Vaněk 

18:00  

Významný český výtvarný umělec, který definuje svou práci jako tzv. Participy – 

akce koncipované pro určité místo či situaci. Jedná se o vstupy do konkrétních 

prostředí, které prostřednictvím minimálních výrazových prostředků zrelativňují 

viděnou realitu. Tomáš Vaněk připraví particip přímo pro tréninkovou kavárnu Bárka 

a veřejné prostranství v centru Ústí nad Labem.  

kde: Bárka kafe, Prokopa Diviše 5  

  
 Katarína Szanyiová, vernisáž výstavy 

18:00 

Představitelka tzv. ženské polohy dnešní malby. Náměty jsou často zvětšené části 

lidských těl s erotickými akcenty (oko, klín, stehno, ústa atd.), všední výseky 

obklopující skutečnosti, nebo v posledním období zkušenosti z těhotenství a 

autoportréty. Je členkou umělecké skupiny Vy3.  

http://zalohatdz.fashionforfokus.cz/soubory/2007/tdz_usti_zdenek_kosek_2007.pdf


kde: Bárka kafe, Prokopa Diviše 5  

   
 Petr Váša, vstupné 60 kč 

20:00 

Fyzické básnictví ve zvucích, slovech, obrazech i pohybu. Petr Váša je již řadu let 

zaníceným hudebním experimentátorem, vyznavačem fyzického básnictví a členem 

známého uskupení Ty Syčáci.  

kde: Bárka kafe, Prokopa Diviše 5  

   
 Promítání filmu pro veřejnost: Horší už to nebude  

19:00 

USA 2006, Režie: Marc Foster 

Svěží, trefná a inspirující komedie pro inteligentního diváka. Spousta skvělých 

nápadů, roztomilé momenty, které známe ze života, ale ve filmu jsme je neviděli. 

Ferrellovo seriózní herectví je snad až příliš minimalistické, parádně ho ovšem 

doplňují excentričtí Gyllenhaal a Dustin Hoffman.  

kde: Biograf u Františka, Gagarinova 2753  

   

 

26.září Odborná konference 

9:00 - 13:30  

Celostátní konference Přes vrcholky (ne-možného)- tématická konference zaměřená 

na "příklady dobré praxe" z oblasti práce s osobami drogově závislými a duševně 

nemocnými  

kde: Experimentální prostor Mumie, Velká Hradební 50  

  
 Nauka o snech, vstupné 55 Kč 

18:00 

Francie, 2006, 105 min, režie: Michel Gondry 

Laškovná romantická fantazie od tvůrce kultovního Věčného svitu neposkvrněné 

mysli odehrávající se v chaotickém mozku mladého výstředního muže, jehož sny mu 

neustále napadají reálný svět.  

kde: Experimentální prostor Mumie, Velká Hradební 50  

   
 I Love 69 Popgejů, vstupné dobrovolné 

21:00 

Ostravská výtvarně-hudební skupina patří již mezi pionýry mladé progresivní 

trashové vlny umění. Jejich autentická provokativní vystoupení jsou plná ironie a 

sebeparodie. Bourají veškeré stereotypy, mísí banality, gagy a koncertní exhibici v 

přímé konfrontaci s publikem.  

kde: Experimentální prostor Mumie, Velká Hradební 50  

   

 

27.září OSLAVA 15ti let FOKUSU 

 

Společně strávený den současných i dřívějších uživatelů služeb a pracovníků plný 

společného povídání, tvořivých aktivit, her, dobrého občerstvení, vzpomínání a plánů.  

kde: Fokus o. s., V Zeleni 530/4  

  
 Koncert pro duševní zdraví 

18:00 – 

22:00 

Rocková a jazzová hudební všehochuť. 

Hrají: -123 min, The Boom, Black Sabaaka. 



Minimální vstupné 80 Kč. Výtěžek bude věnován na projekty: Škola mladých 

producentů, Grafické studio pro duševně nemocné Skupina -123 Min. je stálicí české 

populární hudby. Díky instrumentální virtuozitě, která přesvědčí všechny od 

uměleckých kritiků až po úplné hudební analfabety, se -123 Min. dokázaly prosadit s 

náročnou hudbou na pomezí žánrů jazz/rock/funky/worldmusic. 

The Boom Nejslavnější hity legendární kapely The Beatles se rozezní na Lidickém 

námestí v podání ústecké skupiny The Boom. Skupina byla založena v roce 1991 jako 

Beatles Revival. Do roku 1996 se skupina zabývala také svojí vlastní tvorbou.  

kde: Lidické nám. v Ústí nad Labem  

info: Plakát  

   
 After party, rockování po koncertu 

23:00 

Přijďte po koncertu, správně naladěni, nechat doznít dojmy při diskotéce na přání.  

kde: ULiTA bar*klub*galerie, Masarykova 10, Ústí nad Labem  

   

 

28.září - v ranních hodinách ukončení programu  

 

10. října Mezinárodní den pro duševní zdraví 

23:00 

v jehož rámci Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Ústí nad Labem slaví 15. 

výročí od svého založení 

Tančírna - benefiční koncert  

kde: Národní Dům, Ústí nad Labem  

info: Plakát  

   

 

 

 

http://zalohatdz.fashionforfokus.cz/soubory/2007/tdz_usti_koncert_2007.pdf
http://zalohatdz.fashionforfokus.cz/soubory/2007/tdz_usti_tancirna_2007.pdf

