Program Týdne pro duševní zdraví 2008
Beroun
30.září 1.listopadu

výstava KDYŽ DUŠE TVOŘÍ
Výstava obrazů od lidí, které spojuje vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Vystavovat
budou Petr Janda, Martin Karlík, Jan Holub a Luboš Plný.
kde: kavárna Jiná káva, U Kasáren 192, 266 01 Beroun

1.října

koncert Drum Trek II - sólový koncert PAVLA FAJTA

od 20:00

Pavel Fajt je český neortodoxní bubeník a avantgardní muzikant, který bezesporu posunul
vnímání i charakter hudby o kus vpřed. Byl hostem prestižních světových festivalů a scén v
Evropě i zámoří. Spoluzaložil kapely Dunaj a Pluto. Proslul spoluprácí s Ivou Bittovou nebo
Jimem Menesesem. Další z významných projektů je Slet bubeníků, který nám od roku 2002
představuje nejlepší bubeníky z Čech a i zahraničí. V roce 2004 vytvořil audio vizuální projekt
Autopilote spolu s japonskou zpěvačkou Yumiko a Ondřejem Smeykalem, který můžeme
slyšet dodnes s novou spoluprací Romana Holého a Vladimíra Václavka.
Ve svém sólovém projektu s bicími nástroji, perkusemi, elektronikou i hračkami a vlastním
hlasem úspěšně provádí nemožné: koncertní sólo, které nejenže nenudí, ale zní jako celá
regulérní kapela. Rozeznívá blány, rantly, činely, plechy, chrastítka, vzduch v místnosti, vlastní
hlavu, tvoří melodie na různě naladěné ocelové struny či kombinuje rozličné elektronické
smyčky. V jeho hudbě nalezneme propojení žánrů, ale také zvuků, rytmů a především práci s
energií. Je to rituál rytmu a zvuku, spojení vážné hudby, etnických prvků a taneční doby.
VSTUP ZDARMA. Vzhledem k omezené kapacitě Jiné kávy je možná rezervace při zaplacení
Kč 100,- jako zálohy vratné po skončení koncertu.
kde: kavárna Jiná káva, U Kasáren 192, 266 01 Beroun

8.října

PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY VE FILMU

19:30

promítání dokumentu: Zapomenutí blázni- Frans van Erkel / Nizozemsko / 2006 / 59 min.
V červenci roku 1992 vyhnala válka v Bosně skupinku pacientů psychiatrické léčebny v Jakeši z
jejich země. Od roku 1996 žijí v čistých, ale nehostinných pokojích v části střediska pro
uprchlíky v Debrecínu. Tvůrci snímku navázali kontakt s těmito lidmi, kteří netouží po ničem
jiném než se vrátit domů. Promlouvají s nimi i s jejich lékaři podivujícími se nad tím, že se pro
ně v celé zemi nenajde jediné místo. Později se v Bosně dokonce setkají s psychiatrem z
bývalého ústavu: staré videozáznamy ukazují válkou zpustošenou budovu a bloumající
pacienty neschopné utéct. Sentimentální zpěv ve zvukové stopě doprovází obraz cesty
vedoucí zasněženou zemí, v níž tvůrci navštívili rodiny tří pacientů a tváří tvář je postavili před
přání jejich příbuzných. Reakce jsou ale vždy podobné a nenajde se v nich ani náznak

odpovědnosti: nikdo z nich nechtěl vědět, že postižení byli posláni do Maďarska. A protože
Bosna nemá dostatek lékařů ani léků, je podle názoru jednotlivých rodin i ředitele nové
léčebny vlastně lepší, když „zapomenutí blázni" v Maďarsku zůstanou.
kde: kavárna Jiná káva, U Kasáren 192, 266 01 Beroun

15.října

PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY VE FILMU

19:30

promítání filmu: Cesta kolem mé hlavy- Jaroslav Papoušek / Československo / 1984 / 78 min.
Do psychiatrického sanatoria Sluneční dvůr nastupuje nový pacient. Je jím středoškolský
profesor češtiny Robert Kilian, trpící depresívní neurasteníí, která se u něj projevuje
chorobnou nerozhodností. Jeho největší problém momentálně je, že neví, jestli se má oženit
se svou dívkou. Brzy se seznamuje s ostatními pacienty, léčebným řádem i zdravotnickým
personálem. Ti se zase seznamují s ním a jeho okřídlenou větou Pojďte, budeme na sebe
hodní! Za dobu pobytu se u Kiliana vystřídají tři terapeuti, z nichž každý má naprosto odlišné
léčebné metody: první je zastáncem terapie zdravým vzduchem a psychodivadla, další se
naopak pokouší vzbudit v pacientovi zdravý vztek. Nakonec přichází mladá doktorka
Březinová, a ta Roberta neodolatelně přitahuje.
kde: kavárna Jiná káva, U Kasáren 192, 266 01 Beroun

České Budějovice
24. září 17:00 vernisáž
výstava trvá do 17.října

Mýma očima

všední den 9:00 – 16:00

výstava fotografií uživatelů služeb
pořádá: FOKUS České Budějovice, o. s.
kde: Bezdrevská 1, 370 11 České Budějovice
info: www.fokus-cb.cz

Hlinsko
Plný název pořadatele akce: FOKUS Vysočina – středisko Hlinsko
Adresa pořadatele akce:

FOKUS Vysočina, středisko Hlinsko, Lidického 1213, 539 01 Hlinsko

Kontaktní osoba:

Michaela Růžičková

Telefon:

777 151 497

E-mail:

misa.ruzickova@fokusvysocina.cz

WWW:

www.fokusvysocina.cz

Název akce:

Koncert pro duševní zdraví

20. září

Koncert pro duševní zdraví

18:00

Vystoupí kapely Tam dam tua BAND, Jazzibaba, Uplet, Chakka Zulu
kde: Komorní divadlo Orlovna. Husova 41, Hlinsko

Jihlava
15.září 21.září

Sejdeme se Na Kopečku aneb babí léto v Psychiatrické léčebně Jihlava
HLAD PO ŽIVOTĚ – téma letošního TDZ

od rána do
večera

divadla, hudební produkce, výstavy, jarmark, táborák, běh léčebnou, den otevřených dveří....
další a další pro pacienty a veřejnost
pořádá: Psychiatrická léčebna Jihlava
kde: převážně v areálu PL- Divadlo Na Kopečku, Klub pacientů, areál – Jihlava, Brněnská 54
info: www.plj.cz/tdz

Liberec
11.září

Výlet do Noviny

8.00

Návštěva chráněného bydlení, procházka po vesnici a návštěva muzea betlémů, poté opékání
buřtů
Odjezd: z vlakového nádraží v Liberci v 8.00
pořádá: Fokus Liberec
kde:
info: Program, tel:485 163 440

18.září

Výlet do Prahy

13.00

odpoledne výlet na parníku – valná hromada Fokusu
Odjezd: z autobusového nádraží ve 13.00
pořádá: Fokus Liberec
kde:
info: Program, tel:485 163 440

3.října

Den otevřených dveří

9.00 –
16.00

Uvidíte ukázku z tvorby našich klientů a výrobky našich dílen. Seznámíte se s činností našeho
zařízení, se službami které nabízíme a můžete si vyrobit nějakou drobnost z keramické hlíny
pořádá: Fokus Liberec
kde:
info: Program, tel:485 163 440

24.října

Tancovačka

Tancovačka s občerstvením v restauraci Březová alej
Vstupné: Ćlenové Fokusu vstup a večeře zdarma, ostatní 30,- Kč
od 17.00 pořádá: Fokus Liberec
kde:
info: Program, tel:485 163 440

Olomouc
6.října

Den otevřených dveří v Psychosociálním centru

12:00 18.00

V rámci dne otevřených dveří proběhne od 16:00 hodin v Psychosociálním centru přednáška
MUDr. Ludmily Tirayové o problematice psychotického onemocnění.
pořádá: občanské sdružení Mana o.s.
kde: Dolní náměstí 51, 772 00 Olomouc
info: www.mana.estranky.cz

Opava
6.října - 10.
Den otevřených dveří
října
Zveme Vás k prohlídce našich prostor a seznámení se s naší nabídkou služeb. Spolu s klienty si
9:00 –
můžete zkusit navlíknout korálky, uplést košík z papíru, vytvořit bižuterii, vyzkoušet si různé
12:00
kreativní techniky – malování na sklo, porcelán, ubrouskovou techniku, práce s textiliemi, atd.
13:00 –
Taky si můžete vyzkoušet vlastnosti inteligentní plastelíny, kterou zde klienti kompletují.
15:00
Zároveň Vás zveme na „Den sociálních služeb“ pořádaný Magistrátem města Opavy, který se
(10.10.
uskuteční v listopadu, kde bude mít také naše organizace stánek s prezentací.
pouze 9:00 pořádá: Fokus Opava
- 12:00)
kde: Fokus Opava, Hradecké č.16, Opava
info: Program

Písek
25.září Rostoucí obrazy aneb zanechte po sobě stopu
10. října
Každý
všední
den
10:00 –
11:00
13:00 –
17:00

Zúčastněte se našeho dvoutýdenního happeningu, během něhož v prostorách OS Fokus Písek
vznikne originální výtvarné dílo! Každý bude moci ovlivnit jeho výslednou podobu, stačí přijít,
popustit uzdu své fantazii a vytvořit část obrazu…
pořádá: OS Fokus Písek
kde: OS FOKUS, Kollárova 485, Písek 397 01
info: tel: 382 224 297, info@fokus-pisek.cz, Program

2.října

Kruhové tance dávných tradic

18:0019:00

Netradiční odpočinek po pracovním dni vám přinesou jednoduché tance s hlubokým léčivým
účinkem na tělesnou, psychickou i energetickou stránku. Hudební ani taneční zkušenost není
nutná, každý je vítán, aby se připojil. Těší se na Vás Gardra Hana Říhová.
pořádá: OS Fokus Písek
kde: Malá tělocvična ZŠ Edvarda Beneše, Mírové nám. 1466, Písek
info:tel.: 723 335 572, cestaksobe@seznam.cz, http://cestaksobe.webz.cz/, Program

3.října

Na podzimní struně

10.00 –
13.00

DSetkání příznivců dobré hudby, mluveného slova a chvílí pohody v OS FOKUS.
pořádá: OS Fokus Písek
kde: OS FOKUS, Kollárova 485, Písek 397 01
info: tel: 382 224 297, info@fokus-pisek.cz, Program

7.října

Den otevřených dveří

10:00 17:00

Pro příchozí je připravena kreativní dílna pro všechny věkové kategorie a ukázky arteterapie. V
rámci dne rovněž proběhne dobročinný bazar.
pořádá: OS Fokus Písek
kde: OS FOKUS, Kollárova 485, Písek 397 01
info: tel: 382 224 297, info@fokus-pisek.cz, www.fokus-pisek.cz, Program

8.října

Netradiční pohled na jednání člověka

18:00

Proč jednáme tak, jak jednáme? Co vysíláme? Jaká je odezva okolí? Jak nejrychleji poznáme, kdo
jaký je? Odpovědi na tyto otázky Vám ve své přednášce nastíní Radek Mazenauer. Vstupné 50,Kč.

pořádá: OS Fokus Písek
kde: U Vodnářů, Soukenická 64, Písek 397 01
info: tel.: 774 242 536, uvodnaru@seznam.czwww.uvodnaru.cz, Program

9.října

Chán al-Chalílí ve Fokusu

10:00 17:00

Dobročinný bazar v prostorách OS FOKUS.
pořádá: OS Fokus Písek
kde: OS FOKUS, Kollárova 485, Písek 397 01
info: tel: 382 224 297, www.fokus-pisek.cz, Program

22.září Fokus forEVER / EVERgreen from Fokus
10.října

10:00 17:00

Rádi byste potěšili člena rodiny či svého známého? Nechejte jim na MySpace stránkách OS FOKUS
zahrát jejich oblíbenou písničku, nebo jim zanechte povzbudivý vzkaz… Každý den sledujte
www.myspace.com/osfokus_pisek! Svá přání můžete nonstop směřovat e-mailem na adresu:
marie.klouckova@email.cz.
pořádá: OS Fokus Písek
kde:
info:www.fokus-pisek.cz, Program

Plzeň
25.září - 10.října

čas viz plakát

Týdny pro duševní zdraví v Plzni
Společná akce plzeňských organizací a institucí, které se zabývají problematikou
duševního zdraví. Kulturní a informační program pro veřejnost zahrnuje přednášky,
divadlo a prezentační stánky v centru Plzně.
pořádá: Regionální institut duševního zdraví (RIDZ)
Krystal
Vida Centrum Plzeň
Terapeutická komunita Mýto
Centrum SOS Archa (Diakonie ČCE – středisko v Plzni)
Terénní krizová služba DCHP
Sluneční obchod
Ledovec
kde: Plzeň, viz plakát
program: Plakát

29.září - 3.října

Týden duševního zdraví s EPOCHÉ

Přednášky, setkání neziskových poskytovatelů péče s veřejností a prezentace služeb,
večírek pro duševní zdraví
18.00 (ve čtvrtek
pořádá: Regionální společnost pro duševní zdraví EPOCHÉ
2. 10. již od 14.00)
kde: EPOCHÉ / Regionální institut duševního zdraví
info: www.epoche.cz

Praha
10. - 11.
Výstava „Duše jako múza“
září

16:00 2:00

Jaká je hranice mezi fantazií a bláznovstvím? Můžeme odpovědně říci, co je normální a co už ne?
Normální je být lidský! Zkusit vnímat lidi na prvním místě jako lidi, bez předsudků, takové jací jsou.
Těšit se z různorodosti, která obohacuje a probarvuje svět.
Společná výstava tvůrců angažovaných ve Fokusu Praha a spřátelených výtvarníků k vidění a
zamyšlení ve dnech 10. září – 10. října 2008 v prostorách BIO OKO.
pořádá: Fokus Praha o.s.
kde: Kino BIO OKO, Františka Křižíka 15, Praha 7
info: www.fokus-praha.cz, Plakát

13.září

Babí léto - Bohnice

19. ročník festivalu hudby a divadla BABÍ LÉTO v PL Bohnice.
Kulturní přehlídka v areálu léčebny pořádaná v rámci celorepublikových Týdnů pro duševní zdraví
tradičně zahrnuje kromě koncertů na několika scénách a divadelních představení také pořady pro
děti, psychohrátky, výtvarné dílny, šachový turnaj, výstavy a další akce. Letos se uskuteční již 19.
ročník.
Hudba:
Scéna před kostelem:
13.00 Jiří Bílý & Band
14.15 Už jsme doma
od 13:00 15.30 Agáve 9
16.45 Budoár staré dámy
18.00 SM Lomoz
19.15 Foolk (SK)
Scéna mezi stromy:
13.30 Jiříkovo vidění
14.30 Zaum Polí5
15.30 Lyssa
16.30 Aran Epochal
17.00 Deverova chyba

18.00 Sporto
Výroční Stan Polí5:
13:00 Torze Postižené oblasti
13:50 Ruinu
15:00 Birds Build Nests Underground
17:00 Zabloudila
18:15 Mahaut
19:05 01
Divadla:
Scéna I. - Hic Sunt Leones 2008:
(5. ročník mezinárodního festivalu bezdomoveckých divadel)Hic Sunt Leones
13.00 Ježek a čížek - Potopa světa
15.00 Divadlo Bez Domova (SK) - Día de muertos
16.00 divadlo Rozkoš bez rizika - Průřez rozkoší
17.00 AHA Színpad (HU) - The Judge's House
18.00 BDS Praha - Ufoun je kamarád
19.00 Ježek a čížek - Pixy (premiéra)
Scéna II. - Divadelní ozvěny Závislého Zubra 2008:
13.30 Divadlo v okovech - O princi Lenochovi - pohádka
14.30 PT divadlo - Námořní drama - zážitky z trajektových cest
15.30 Padni jak padni - Zázračný obr - fotbalová pohádka nejen pro děti
16.30 Lachtaní divadlo Honzy Kovaříka - Pygmalion - muzikál
Doprovodný program:
Psychohrátky, chráněné dílny, zážitkové kouty, šachové souboje, šermíři - střelba z kuše, luku,
ukázka historických zbraní a erbů (www.shsinferno.cz), kovář, deskové hry, keltská vesnička,
korálkárna (www.rooya.cz), výtvarné dílny, výroba šperků, obchod Fair Trade, výroba vonných
tyčinek, TyfloCentrum (http://praha.tyflocentrum.cz), 7místné kolo (http://www.prahabike.cz/),
sdružení Arnika, Diakonie ČCE - středisko křesťanské pomoci a mnoho dalšího
Vstupné: 80 Kč (studenti, důchodci 50 Kč, rodiny s dětmi 120 Kč). Děti a vozíčkáři zdarma.
Změna programu vyhrazena.
pořádá: Unijazz
kde: areál psychiatrické léčebny v Praze 8 - Bohnicích
info: Program Festivalu

20.září

Když to s tebou jde do kopce 2008

13:00 17:00

Happening v rámci Týdnů pro duševní zdraví. Během akce sdružení Green doors a sdružení
Baobab představí svoje služby pro lidi s duševním onemocněním. Akci zpestří výstava obrazů lidí z
arteterapeutického ateliéru, vystoupení Lidového spontánní divadla (svépomocná drama-

terapeutická skupina). Pohoštění připraví kavárna Kolíbka, která zastoupí projekt přechnodného
zaměstnávání. Nebude chybět živá hudba.
pořádá: O.s. Green doors
kde: Petřín – plácek u Bludiště, doprava lanovkou nebo pěšky
info: www.greendoors.cz

20.září Bláznit je lidské
29.září

9:00 17:00

1. Dny otevřených dveří s doprovodným programem.
2. Představení a prezentace organizací pracujících s osobami s duševním onemocněním.
pořádá: Česká asociace pro duševní zdraví
kde: 1. Terapeutická komunity Mýto, Náměstí 7 Mýto
2. Staroměstská radnice, Staroměstské náměstí 1, Praha 1
info: www.capz.cz

22.září Jarmark výrobků chráněných dílen
26.září

10:00 19:00

Prodej výrobků chráněných dílen Fokus Praha a dalších organizací. Přijďte si udělat radost!
Doprovodný program:
Loutkové představení „Ufon je kamarád“ divadelního spolku BDS Praha
Dobrovolnický stánek Fokusu Praha, o. s.
Chcete svůj čas trávit smysluplně? Přijďte se informovat o možnosti dobrovolnické činnosti a
uplatnění školní praxe ve Fokusu Praha.
pořádá: Fokus Praha o.s.
kde: náměstí Míru, Praha 2
info: www.fokus-praha.cz

24.září

Den otevřených dveří CEDRA

16:00 20:00

Den otevřených dveří ku příležitosti 3. výročí otevření Centra denních rehabilitačních aktivit.
pořádá: Fokus Praha o.s.
kde: Fokus Praha, o. s., Dolákova 26, Praha 8 – Bohunice
info: www.fokus-praha.cz

27.září

Vyrobte si u nás něco hezkého

14:00 18:00

Tvůrčí odpoledne v chráněné dílně Trojský vršek – výroba vitráží technikou Tiffani.
pořádá: Fokus Praha o.s.
kde: Fokus Praha, o. s., Nádvorní 152, Praha 7 - Trója
info: www.fokus-praha.cz

29.září

Autorské čtení

18:00

Autorské čtení klientů Fokusu Praha – autorů časopisu Libušinka
pořádá: Fokus Praha o.s.
kde: Kavárna Carpe diem, Jičínská 4, Praha 3
info: www.fokus-praha.cz

30.září

Happeningová výstava „Tenkrát na Západě“

17:00 20:00

Promítání krátkého filmu a další doprovodný program.
pořádá: Fokus Praha o.s.
kde: Fokus Praha, o. s., Komunitní centrum Břevnov – ateliér Extraart, Meziškolská 2
info: www.fokus-praha.cz

2.října

Vyrobte si u nás něco hezkého

14:00 18:00

Tvůrčí odpoledne v chráněné dílně Trojský vršek – výroba vitráží technikou Tiffani.
pořádá: Fokus Praha o.s.
kde: Fokus Praha, o. s., Nádvorní 152, Praha 7 - Trója
info: www.fokus-praha.cz

6.října

Ping – pongový turnaj

13:00 17:00

Turnaj ve stolním tenise s možností účasti pro každého
pořádá: Fokus Praha o.s.
kde: Fokus Praha, o. s., Dům na půli cesty, Metujská 907, Praha 14 – Lehovec
info: www.fokus-praha.cz

29.října „Teateret Vildenvei“ Norsko – „BDS Praha“ Česko Divadelní setkání

18:00 22:00

Norský divadelní soubor Teateret Vildenvei (OSLO) a Bohnická divadelní společnost – BDS Praha
zahrají svá představení „Min Process“ a „3 Sestry podle Čechova“
pořádá: Studio Citadela o.s.
kde: Experimentální prostor ROXY – NoD, Dlouhá 33, Praha 1
info: www.bdscitadela.wz.cz

Rožnov pod Radhoštěm

Plný název pořadatele
Občanské sdružení Iskérka
akce:
Adresa pořadatele
akce:

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

Kontaktní osoba:

Alena Jbaili

Telefon:

774 064 755

E-mail:

iskerka@centrum.cz

WWW:

www.iskerka.info

Název akce:

Týdny pro duševní zdraví

Datum konání:

5.října - 10.října

Kde:

5.10. – Společenský dům, Palackého 487, Rožnov pod Radhoštěm
6.10. – 10.10. – Městská knihovna, Bezručova 519, Rožnov pod Radhoštěm

Info:

Program, Benefiční koncert

5. října

Benefiční koncert na podporu projektu „Sociální centrum denních aktivit Iskérka“

6. října

„Duše indiána“–audiovizuální program-meditativní obrazy spojené s hudbou a
slovem

7. října

„Stres baskervilský“ – přednáška psychologa s praktickým cvičením

8. října

„Člověk s duševní chorobou“ -dokumentární film s odborným komentářem

9. října

„Jak může pomoci psychoterapie“- psychoterapie jako prostředek pomoci

10. října

„Stárnutí populace aneb proč se musíme udržovat fit“
„Trénování paměti jako rychlý nástroj ke zvýšení sebevědomí“
„ Jak si budovat rezervní mozkovou kapacitu“

1. září - 31. října

„Kdo z nás je normální ..“ výstava žáků inspirovaná skutečnými příběhy lidí, kteří
onemocněli duševní nemocí

Tábor
Plný název pořadatele akce: FOKUS Tábor
Adresa pořadatele akce:

Mostecká 2087, 390 02 Tábor

WWW:

www.fokustabor.cz

Název akce:

Týdny pro duševní zdraví

Program:

Program

Turnov
4.září

Výlet do Markoušovic
sportovní odpoledne (fotbal, minigolf, kuželky), ukázka canisterapie, diskotéka
pořádá: Fokus Turnov
kde:
info: http://www.fokusturnov.cz/

18.září

Evropský den bez aut
Evropský den bez aut, divadelní představení Fokusu Turnov na náměstí Českého ráje
pořádá: Fokus Turnov
kde: nám. Českého ráje, Turnov
info: http://www.fokusturnov.cz/

22.září a
23.září

Dny otevřených dveří

10.00 –
12.00
13.00 –
14.30

Dny otevřených dveří ve Fokusu Turnov, možnost vyzkoušet si výtvarné techniky: výroba přání z
ručního papíru, tkaní na tkalcovském stavu, batika
pořádá: Fokus Turnov
kde: Žižkova 2136, Turnov
info: http://www.fokusturnov.cz/

24.září

Krakonošův trojboj
sportovní odpoledne v Semilech (běh, skok z místa, hod papírovou krabicí)
pořádá: Fokus Turnov
kde:
info: http://www.fokusturnov.cz/

Ústí nad Labem
1.září 30.září

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ UŽIVATELŮ FOKUSU TEPLICE
Výstava výtvarných a fotografických prací uživatelů teplické pobočky Fokusu Ústí nad Labem.
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: JAZZ CLUB, ul. 28. října, Teplice
info: www.fokusul.cz , Program tdz Ústí

18.září FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ TDZ
26.září
Festival dokumentárních filmů představí více než desítku dokumentů s tematikou psychických a
sociálních problematik. Po každém promítání proběhne beseda s odborníkem v dané oblasti.
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: KLUB RELAKS, Stará 2702/100, 400 11 Ústí n. L.
info: www.fokusul.cz , Program festivalu, Program tdz Ústí

18.září

ZDENĚK KOŠEK – VÝSTAVA

18:00

Významný představitel umění „art brut“ z Ústí nad Labem, který se prezentoval na více než
sedmdesáti výstavách u nás i v zahraničí (např. New York, Paříž, Kolín nad Rýnem, Tallin...).
Výstava potrvá do 20. listopadu.
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: BÁRKA KAFE, Prokopa Diviše 5, 400 01 Ústí n. L.
info: www.fokusul.cz , Program tdz Ústí

18.září

KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ

20:00

Bard Breien, Norsko, 2006, 79 min, vstupné 49 Kč
Černá komedie o zúčtování s dusivým soucitem a falešnou upřímností. Agilní psycholožka
doprovází skupinu invalidů, která přijíždí do domu Ingvild a Geirra, sebedestruktivního muže
upoutaného na invalidní vozík. Geirr se však proti manželčinu pokusu zachránit manželství terapií
pozitivního myšlení vzbouří. Film oceněný na MFF Karlovy vary 2007.

pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: MUMIE, Velká Hradební 50, 400 01 Ústí n. L.
info: www.fokusul.cz , Program tdz Ústí

19.září

BOWLING CUP III.

17:00

Turnaj je určen pro pracovníky nevládních neziskových organizací. Hrát se bude opět o putovní
poháry pro vítězný tým a nejlepšího hráče.
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: BOWLING CENTRUM KLÍŠE, Ostrčilova 15, 400 01 Ústí n. L.
info: www.fokusul.cz , Program tdz Ústí

19.září

HIP HOP FUNKY *NBP*

20:00

Dj PECA – Hip hopový Dj z Ústí nad Labem
BTnJ – Hip hop/Funk/Alternative – německá dechovka s nádechem anglického punku (Klatovy)
Dj FRIKY – Hip hop v podání plzeňského Dj
vstup 60 kč
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: CIRCUS, Velká Hradební 33, 400 01 Ústí n. L.
info: www.fokusul.cz , Program tdz Ústí

20.září

MINIFESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ

15:30 21:00

Psychické choroby se stanou podle Světové zdravotnické organizace (WHO) nejčastější formou
onemocnění lidstva 21. století. Kolekce dokumentárních filmů s tématikou duševních onemocnění
(schizofrenie, deprese, ústavní a komunitní péče...).
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: BÁRKA KAFE, Prokopa Diviše 5, 400 01 Ústí n. L.
info: www.fokusul.cz , Program tdz Ústí, Program minifestival

20.září

CIRCUS MAHA * REGGAE PARTY * ŠVIHADLO

20:00

Reggae večer v rámci něhož vystoupí Jahtec Jammin’ Job (Žatec) a legendární kapela Švihadlo. Po
vystoupení kapel budou ústečtí Djs: Uncle Fardy a Maha4All.
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: CIRCUS, Velká Hradební 33, 400 01 Ústí n. L.
info: www.fokusul.cz , Program tdz Ústí

22.září

VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

10:00 16:00

Tradiční prezentace činností, programů a služeb poskytovatelů sociálních a sociálně zdravotních
služeb Ústecka formou informačních a prodejních stánků na Lidickém náměstí. Veletrh zahájí
náměstek primáto-ra Mgr. Arno Fišera. Doprovodný program: divadlo Panoptikum Maxe Fische,
vystoupení tanečního klubu Domino, občanského sdružení Romano Jasnica a ústecké kapely
U.X.B.
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: Lidické náměstí, Ústí n. L.
info: www.fokusul.cz , Program tdz Ústí, Pozvánka veletrh

22.září

PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ

19:00

Úspěšné divadelní představení je černou komedií o vztazích mezi lidmi, lásce ale i neschopnosti
najít „normální“ cestu k druhým lidem. Hlavním hrdinou je pětatřicátník Petr (Ivan Trojan), který
se nedokáže vyrovnat s rozchodem se svou přítelkyní a všemožnými prostředky se jí snaží získat
zpět. Dále hrají Mi-roslav Krobot, Petra Špalková a další.
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: Severočeské divadlo opery a baletu
info: www.fokusul.cz , Program tdz Ústí, Pozvánka

23.září

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ O.S. FOKUSU TEPLICE

10 17:00

Prezentace služeb a prohlídka prostorů Fokusu Teplice. V rámci dne proběhne výstava a ukázka
výroby indiánského oblečení a potřeb s možností aktivního zapojení. Připraven bude prodej
výrobků a kaktusů.
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: Kavárna v přízemí Fokusu a prostory v prvním patře, Školní 26, Teplice
info: www.fokusul.cz , Program tdz Ústí

23.září

RIDINA AHMED – HLASOVÁ DÍLNA

13:00 17:00

Hlasové dílny Ridiny Ahmed vytvářejí prostor pro uvolnění hlasu a přirozený zážitek z hudby, který
začíná jednoduchými úkoly s dechem a hlasem až ke zpívání jako přirozenému, uvolňujícímu a
obohacujícímu zážitku. Hlasové dílny vynikající sólové zpěvačky jsou určeny pro zájemce o
nevšední zážitek bez ohledu na jejich technickou úroveň zpěvu a zkušenosti. Omezená kapacita,
rezervace nutná předem na: info@ckpul.cz
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: KLUB RELAKS, Stará 2702/100, 40011, Ústí n. L.
info: www.fokusul.cz , Program tdz Ústí

23.září

RIDINA AHMED – KONCERT

20:00

Vstupné 50 Kč Koncert sólové zpěvačky, která bez doprovodu, jen za pomoci svých bohatých
hlasových poloh a barev a nevšedního vrstvení jednotlivých linek, vytváří fascinující hudební
útvary. Její nedávno vydané debuto-vé album Hlasem bylo nadšeně přijato většinou recenzentů.
Zpěvačka doprovázela např. Marie Boine či Bobby Mc Ferrina.
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: MUMIE, Velká Hradební 50, 400 01 Ústí n. L.
info: www.fokusul.cz , Program tdz Ústí

23.září

ZDENĚK KOŠEK A HANA FOUSKOVÁ – VÝSTAVA JIN & JANG

18:00

Zdeněk Košek je významný představitel umění „art brut“ žijící a pracující v Ústí nad Labem.
Prezentoval se na více než sedmdesáti výstavách u nás i v zahraničí (např. New York, Paříž, Kolín
nad Rýnem, Tal-lin...). Hana Fousková je živelná malířka a básnířka. Její obrazy jsou založené na
tvrdé barevné expresi s figurálními a krajinnými náměty. Výstava představí práce z posledních let
obou malířů, kteří jsou si v mnohém podobní a různí zároveň. Výstava potrvá do 4. října.
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: Kostel sv. Vojtěcha, Ústí n. L.
info: www.fokusul.cz , Program tdz Ústí, Pozvánka výstava

24.září

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FOKUSU ÚSTÍ NAD LABEM, O.S.

10:00 15:00

Prezentace služeb Fokusu Ústí nad Labem a problematiky duševních nemocí. Připraven bude
prodejní stánek s výrobky z chráněných dílen Fokusu a během celého dne budou probíhat
projekce dokumentů s tematikou duševního onemocnění.
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: Pražská 166, Vaňov, Ústí n. L.
info: www.fokusul.cz , Program tdz Ústí

25.září

REALITA A MOŽNOSTI SVÉPOMOCNÝCH SKUPIN – ODBORNÁ KONFERENCE

13:00

Celostátní konference svépomocných skupin v oblasti duševního zdraví se koná po delší pauze v
Ústí nad Labem, kde tato tradice vznikla. Součástí konference je společenský večer pořádaný k 10.
výročí vzniku občanského sdružení Self Help Ústí nad Labem v kavárně Bárka kafe (25. září, 18
hod).
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: MUMIE, Velká Hradební 50, 400 01 Ústí n. L.
info: www.fokusul.cz , Program tdz Ústí, Program konference

26.září

REALITA A MOŽNOSTI SVÉPOMOCNÝCH SKUPIN – ODBORNÁ KONFERENCE

9:00

Celostátní konference svépomocných skupin v oblasti duševního zdraví se koná po delší pauze v
Ústí nad Labem, kde tato tradice vznikla. Součástí konference je společenský večer pořádaný k 10.

výročí vzniku občanského sdružení Self Help Ústí nad Labem v kavárně Bárka kafe (25. září, 18
hod).
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: MUMIE, Velká Hradební 50, 400 01 Ústí n. L.
info: www.fokusul.cz , Program tdz Ústí, Program konference

25.září

STRACH(Y) ZE TMY

20:00

Francie, 2007, 82 min, vstupné 59 kč
Film Strach(y) ze tmy je dalším z řady výjimečných celovečerních animovaných filmů současnosti.
V české distribuci navazuje na uvedení filmu Persepolis. Šestice předních francouzských grafiků a
komiksových kreslířů se chopila tématu hrozivých fóbií. Graficky propracované černobílé příběhy
odha-lují noční můry, dětské přízraky a děsy v jejich původní intenzitě a podprahové přímočarosti.
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: MUMIE, Velká Hradební 50, 400 01 Ústí n. L.
info: www.fokusul.cz , Program tdz Ústí

26.září

UMĚLECKÝ PROJEKT IVANA VOSECKÉHO

18:00

Ivan Vosecký patří od 90. let k výrazným umělcům české výtvarné scény. Ve své často
provokativní tvor-bě pracuje se základními lidskými otázkami jako jsou bůh, láska, ekologie, drogy
a další.
KŘEST KOMIKSU „KUŘE“ OD KAKALÍKA (www.kakalik.cz )
Grafik a autor komiksů David Kalika (vystupující pod pseudonymem Kakalík) již několik let na
svých we-bových stránkách uveřejňuje každé ráno nový díl stripu s názvem Kuře. Kuře řeší a
komentuje vlastní psychické procesy a zásadní existenciální otázky jako jsou dobro a zlo ve
vesmíru, samota, úzkosti a nejistoty, ale i absurdní a dada události běžného dne. Fokus Ústí nad
Labem vydává výběr z těchto komiksů jako příspěvek k problematice duševního zdraví.
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: BÁRKA KAFE, Prokopa Diviše 5, 400 01 Ústí n. L.
info: www.fokusul.cz , Program tdz Ústí

29.září

SETKÁNÍ S FOKUSEM V TEPLICÍCH

16:00 20:00

Večer pro známé i neznámé Fokusu Teplice v připravované kavárně Bárka kafe. Součástí
programu bu-de ukázka paličkování, výstava výtvarných prací klientů, cvičení tradičního karate a
prodej výrobků a kaktusů. Zahraje Jarda Holan a Ondra (folk a blues), vystoupí divadlo
Panoptikum Maxe Fische.
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: Kavárna v přízemí Fokusu a prostory v prvním patře, Školní 26, Teplice
info: www.fokusul.cz , Program tdz Ústí

29.září

SPIKLENCI SLASTI

20:00

Jan Švankmajer, ČR/Švýc./V. Brit., 1996, 85 min, vstupné 49 kč
Surrealistická koláž režiséra Jana Švankmajera o novodobých vášních a perverzích, důmyslných
erotic-kých dráždidlech a sexuálních praktikách. Černá groteska, v níž se za „sexuálními
úchylkami“ protagonis-tů (např. Bára Hrzánová, Jiří Lábus, Pavel Nový) skrývá osamělost dnešního
člověka často způsobená jeho neschopností komunikace s druhými.
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: MUMIE, Velká Hradební 50, 400 01 Ústí n. L.
info: www.fokusul.cz , Program tdz Ústí

10.října RADIM HLADÍK & BLUE EFFECT

20:00

Koncert v rámci oslav CELOSVĚTOVÉHO DNE DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Výtěžek akce bude věnován na chráněné bydlení pro duševně nemocné o.s. FOKUS Ústí nad
Labem
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: NÁRODNÍ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM
info: www.fokusul.cz , Plakát Koncert, Program tdz Ústí

