Program Týdne pro duševní zdraví 2010
České Budějovice
14. září 17:00 vernisáž
výstava trvá od 15. září do
4.října

Mýma očima

pondělí – sobota
9:00 – 18:00

Výstava fotografií Jitky Bolechové a Roberta Fuky
pořádá: FOKUS České Budějovice, o. s.
kde: Dům u Beránka, Krajinská 35, České Budějovice
info: www.fokus-cb.cz

21. září – 26. září

FOKUS V DOMĚ U BERÁNKA

10:00 – 18:00

Bazar výrobků, ukázky tvorby Sociálně terapeutické dílny Ateliér Kočka,
tvořivá dílna.
pořádá: FOKUS České Budějovice, o. s.
kde: Dům u Beránka, Krajinská 35, České Budějovice
info: www.fokus-cb.cz

30. září

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A MENTÁLNÍ HYGIENA

začátek v 17:00

Uspořádáno ve spolupráci s Dominem, Přednáška MUDr. Lenky Fiedlerové.
pořádá: FOKUS České Budějovice, o. s.
kde: Teologická fakulta Jihočeské univerzity, Kněžská 8, České Budějovice
info: www.fokus-cb.cz

1. října

POHYBEM K DUŠEVNÍKU ZDRAVÍ

11:00 - 18:00

Turnaj ve stolním tenisu mezi Fokus CB, Tábor a Písek, 2 volné stoly i pro
veřejnost.
pořádá: FOKUS České Budějovice, o. s.
kde: Sportovní hala, Stromovka 12, České Budějovice
info: www.fokus-cb.cz

14. října

KONCERT PRO DUŠI

začátek v 18:00

Koncert kapely Diaryba a Xixao Drums
pořádá: FOKUS České Budějovice, o. s.

kde: c. k. SOLNICE, Česká 66, České Budějovice
info: www.fokus-cb.cz

Havlíčkův Brod
3.října Benefiční koncert HELP!

od
20:00

Koncert se koná v rámci dobrovolnického projektu Pojďte s námi pomáhat podpořeného Nadací VIA
z Fondu místního rozvoje. Vystoupí kapela PANGEA-The Beatles Revival band.
pořádá: FOKUS Vysočina - středisko Havlíčkův Brod
kde: Klub Čechovka, Havlíčkův Brod
info: stredisko.hb@fokusvysocina.cz, www.fokusvysocina.cz

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

Lidického 1213, 539 01 Hlinsko

Kontaktní osoba:

Michaela Růžičková

E-mail:

misa.ruzickova@fokusvysocina.cz

WWW:

www.fokusvysocina.cz

Název akce:

benefiční koncert „Být sám sebou, ale ne sám pro sebe“: JANA KOUBKOVÁ
QUARTET, předkapela JAZZIBABA

26. září

benefiční koncert „Být sám sebou, ale ne sám pro sebe“

od 15:00

Výtěžek koncertu bude díky grantu Nadace Divoké husy zdvojnásoben a použit na
předem schválený účel.
kde: Komorní divadlo Orlovna. Husova 41, Hlinsko

Chotěboř

14 - 15.
Prodejní výstava výrobků chráněných dílen a stacionáře.
září
14.9 9:00 15.00
15.9 8:00 14:00

Zahájení Týdnů pro duševní zdraví. Jedná se o výstavu výrobků mentálně a tělesně postižených
klientů Denního stacionáře a výrobků chráněných dílen, v nichž jsou zaměstnány osoby s duševním
onemocněním. Bude zde také možnost seznámit se blíže s činností stacinoáře a sociálními
službami, které jsou poskytovány organizací Fokus Vysočina v Chotěboři.
pořádá: Fokus Vysočina
kde: Zasedací místnost Městského úřadu, ul Trčků z Lípy 69, Chotěboř 583 01
info: eva.teclova@fokusvysocina.cz, www.fokusvysocina.cz

Jihlava
13.září - 18.září Sejdeme se Na Kopečku aneb Babí léto v Psychiatrické léčebně Jihlava
neděle 13.9.
10.00 10 let ZOO koutku PL – jízdárna v areálu PL
15.00 O kouzelné kuličce aneb Jak Vojta k šikovnosti přišel – pohádka před DNK
19.00 Přelet nad kukaččím hnízdem – Divadlo Příbram – DNK
pondělí 14.9.
18.00 Vernisáž výstavy Michaela Junáška – Violka DNK
19.00 MY3AVI – alternativní folk – koncert v DNK
úterý 15.9.
8.30/10.00 Jabloňová panna – pohádka pro MŠ,ZŠ -Divadlo Neslyším Brno
17.00 Vernisáž výstavy Lucie Láterové – Klub pacientů PL
19.00 Poslechová diskotéka Jiřího Černého – Michal Tučný – klub pacientů PL
středa 16.9.
9.-11.00 Jarmark – Cirkus DeFactoMimo – před DNK
stánky , atrakce, prodej výrobků...
14.-16.00 Jarmark – kapela Péro za kloboukem – před DNK
čtvrtek 17.9.
9.00/11.00 Drogy a mýty – pořad pro ZŠ,SŠ – o.s. Podané ruce Brno – DNK
17.00 Táborák – country kapela – před DNK
pátek 18.9.
15.30 Petr Kalandra Memory Band – koncert kapely – před DNK
19.30 Svět podle Kloboučka – DS Černí šviháci Kostelec nad Černými lesy
výstavy: Divadlo Na Kopečku / Klub pacientů PL / Horácké divadlo / Čajovna Kuba Pařízek
pořádá: Psychiatrická léčebna Jihlava

kde: Psychiatrická léčebna Jihlava
info: www.plj.cz, Plakát

Litoměřice
9. - 30. září
vernisáž 9. září

Vernisáž výstavy fotografií „Není to jen o práci“

Jedná se o vernisáž a výstavu fotografií Agentury PZ při
Diakonii ČCE v Litoměřicích z pohledu klubu fotografů z
vernisáž bude zahájena v 17:00, výstava dle Litoměřic FOTOART KALICH.
otevírací doby Čajovny Hóra (PO – PÁ: 15.00 - pořádá: Agentura podporovaného zaměstnávání při Diakonii
23.00, SO: 16.00 - 23.00, NE: 16.00 - 22.00) ČCE v Litoměřicích
kde: Čajovna Hóra, ulice Osvobození 398, 412 01 Litoměřice
info: www.diakoniecceltm.cz, Pozvánka

7. října - 30. října

„ Svět umění za okny “
Výstava představí díla členů a příznivců o. s. Kolumbus
Výstava potrvá do 30. října.
pořádá: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KOLUMBUS
kde: v prostorách OKA*MŽIK, Čajovna Hóra, ulice Osvobození
398, 412 01 Litoměřice
info: www.os-kolumbus.org, aktualně

14. října

„ Duševní zdraví neboli zdraví psychické “

16:00 - 18:00

Přednáška pro všechny, které toto téma zajímá…
Duševní zdraví neboli zdraví psychické, není jen nepřítomnost
duševní nemoci, znamená dobrou kondici celé osobnosti
pořádá: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KOLUMBUS
kde: v prostorách OKA*MŽIK, Čajovna Hóra, ulice Osvobození
398, 412 01 Litoměřice
info: www.os-kolumbus.org, aktualně

15. října

„ POHYBEM K DUŠEVNÍKU ZDRAVÍ “

16:00 - 20:00

BOWLING – turnaj pro duševní zdraví
pořádaný pro svépomocné skupiny a pracovníky nevládních
neziskových organizací. Hrát se bude o výrobky z chráněných
dílen Diakonie a Perspektiva.

pořádá: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KOLUMBUS
kde: Bowling-Bar Brunswick, Pokratická 545/5, 41201
Litoměřice
info: www.os-kolumbus.org, aktualně

Olomouc
12.října

Den otevřených dveří v Psychosociálním centru

10:00 17.00

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

Pelhřimov
17.září

Zahájení Týdnů pro duševní zdraví 2009 v Pelhřimově

17:00

Zahájení Týdnů pro duševní zdraví, Bowlingový turnaj družstev
pořádá: FOKUS Vysočina
kde: Sport club U Dubů, Nádražní 834, Pelhřimov
info: www.fokusvysocina.cz , Program

14.září - 25. září Prodejní výstava výrobků chráněných dílen FOKUSU Vysočina

10:00 - 17:00

pořádá: FOKUS Vysočina
kde: Masarykovo náměstí 3, Pelhřimov
info: www.fokusvysocina.cz , Program

22.září

Divadlo Hralous

8:30 a 10:00

pohádkové představení pro děti
pořádá: FOKUS Vysočina
kde: Městské divadlo, Solní 854, Pelhřimov
info: www.fokusvysocina.cz , Program

24.září

10:00 - 15:00

Den otevřených dveří

pořádá: FOKUS Vysočina
kde: středisko Pelhřimov FOKUS Vysočina, Humpolecká 736, Pelhřimov
Tým podpory v zaměstnávání FOKUS Vysočina, Masarykovo náměstí 31, Pelhřimov
Dobrovolnické centrum, FOKUS Vysočina, Masarykovo náměstí 31, Pelhřimov
info: www.fokusvysocina.cz , Program

24.září

Tvůrčí dílny pro veřejnost

10:00 - 17:00

Tvůrčí dílny pro veřejnost: smaltování, vitráže, keramika, textilní tvorba
pořádá: FOKUS Vysočina
kde: FOKUS Vysočina, Humpolecká 736, Pelhřimov
info: www.fokusvysocina.cz , Program

29.září

Fokusácká šlápota

9:00 - 15:00

turistický výlet po okolí
pořádá: FOKUS Vysočina
kde:
info: www.fokusvysocina.cz , Program

1.října

Sportování ve Fokusu

14:00 - 18:00

turnaj ve stolním tenise, šipkách...
pořádá: FOKUS Vysočina
kde: FOKUS Vysočina, Humpolecká 736, Pelhřimov
info: www.fokusvysocina.cz , Program

2.října

Benefiční koncert

19:00

Pavel Šporcl, žáci ZUŠ Pelhřimov
pořádá: FOKUS Vysočina
kde: kostel sv. Víta
info: www.fokusvysocina.cz , Program

10.října

Turistický pochod slováckými vinohrady pro dobrovolníky

pořádá: FOKUS Vysočina

kde:
info: www.fokusvysocina.cz , Program

Písek
22. - 24. září

Bazárek

23.9. od 9 - 15 hod.

v úterý 22.9. příjem věcí 9 - 14 hod., ve středu 23.9. prodej, v pátek 24. 9. výdej
neprodaných věcí 9 - 14 hod.
pořádá: OS FOKUS PíSEK
kde: OS Fokus Písek, Kollárova 485
info: www.fokus-pisek.cz, Plakát, Tisková zpráva

23. září

Den otevřených dveří občanského sdružení Fokus Písek

9:00 - 15:00

pořádá: OS FOKUS PíSEK
kde: OS Fokus Písek, Kollárova 485
info: www.fokus-pisek.cz, Plakát, Tisková zpráva

5. - 30. října

"Kazachstán očima Tibora K."

v době otevírací doby
knihovny

Výstava "Kazachstán očima Tibora K." spojená s prezentací služeb a aktivit OS
Fokus Písek a ukázkou výrobků klientů
pořádá: OS FOKUS PíSEK
kde: Městská knihovna Písek
info: www.fokus-pisek.cz, Plakát, Tisková zpráva

7. října

Seminář relaxačního cvičení s Pepanem Šupčíkem

16:30 - 18:00

pořádá: OS FOKUS PíSEK
kde: Mateřská školka v ul. Dr. M. Horákové 1720
info: www.fokus-pisek.cz, Plakát, Tisková zpráva

12. října

Umění komunikace a zpevnění sociální sítě

14:00

přednáška Th.B. Rosti Homoly
pořádá: OS FOKUS PíSEK

kde: OS Fokus Písek, Kollárova 485
info: www.fokus-pisek.cz, Plakát, Tisková zpráva

20. října

SHIVERS

19:00

koncert folk-celtic kapely
pořádá: OS FOKUS PíSEK
kde: kavárna U Vavřiny, Soukenická ul. 171, symbolické vstupné
info: www.fokus-pisek.cz, Plakát, Tisková zpráva

říjen

Co je to duševní onemocnění?
přednášky s tematikou duševní nemoci a zdraví pro studenty středních škol, MUDr.
Jolana Hejlová
pořádá: OS FOKUS PíSEK
kde:
info: www.fokus-pisek.cz, Plakát, Tisková zpráva

Praha
10. - 12. září

Sociální firmy – nový rozměr podnikání, XXII. výroční mezinárodní konference CEFEC
Mezinárodní konference věnovaná tématu sociálního podnikání.
pořádá: Fokus Praha o.s.
kde: Automotoklub, Opletalova 29, Praha 1
info: www.cefec2009inprague.cz

12. září

od 12:30

Babí léto
Tento rok se uskuteční jubilejní 20. ročník festivalu hudby a divadla Babí léto a současně
si připomínáme uplynutí 100 let od založení léčebny. Znamená to, že se Unijazz v
Bohnicích kulturně projevuje pěknou řádku let z doby existence tohoto zařízení. S
trochou nostalgie musíme oznámit, že letošní ročník unijazzího festivalu v Bohnicích bude
posledním. K tomuto rozhodnutí nás vedla skutečnost, že za současných podmínek
(ekonomických, technických či společenských) není možné realizovat festival Babí léto v
PL Bohnice v podobě podle našich představ. Také jsou tu jiní, kteří v úžasném areálu
léčebny budou realizovat dále své projekty. Unijazz se nemá za co stydět. Má zde
odpracováno a velkou měrou přispěl k otevření tohoto zařízení dalším kulturním
aktivitám i široké veřejnosti.
Program letošního ročníku Babího léta bude přehlídkou uplynulých 20 let.

Jednotlivé roky v programu představují hudebník, kapela nebo soubor, který v tom
kterém roce v Bohnicích vystupoval. Mimo jiné to tedy bude i setkání umělců, kteří se
spolu s námi podíleli na „bourání bariér“. Všichni účinkující oslovení Unijazzem se vzdali
honoráře a na Babim létě vystoupí benefičně.
Návštěvníky provede festivalem výstava dokumentující grafické zpracování propagačních
materiálů jednotlivých let festivalu a chybět nebude ani bohatý doprovodný program.
PROGRAM:
HUDEBNÍ SCÉNA PŘED KOSTELEM
12.45 New kids underground / zástupci roku 2007
13.45 Jiří Schmitzer / zástupce roku 2001
14.30 Hm… / zástupci roku 2004
15.30 Krásné nové stroje / zástupci roku 1997
16.45 MCH Band / zástupci roku 2000
17.45 BOO / zástupci roku 1999
18.45 Už jsme doma / zástupci roku 2008
HUDEBNÍ SCÉNA MEZI STROMY
13.30 Deverova chyba / zástupci roku 2003
14.30 BBP / zástupci roku 2002
15.30 Rudovous / zástupci roku 1996
16.30 69 / zástupci roku 1998
17.30 Zuby nehty / zástupkyně roku 1992
18.30 OTK / zástupci roku 1995
DIVADLO ZA PLOTEM
16.00 Jiří Dědeček / zástupce roku 1990
17.15 Vladimír Merta / zástupce roku 1991
18.30 Dáša Andrtová-Voňková + Zdeněk Zdeněk (piano) / zástupci roku 1993
20.00 Jiří Konvrzek / zástupce roku 2009
21.00 DJ Mardoša
DIVADELNÍ STAN HIC SUNT LEONES 2009
13.00 Matějka a spol. – Bigbeat Othello
14.30 AHA Szinpad drama group (H) – Silent crime
16.00 Divadlo bez domova (SK) – Dia de Muertos
18.00 Ježek a čížek – Bufet Bondy (premiéra)
PLENÉR
13.30 Vazká kapalina (taneční vystoupení – Alex Švamberk a Kateřina Bilejová)
14.00 Padni jak padni – Hrdinové
15.00 Lachtaní divadlo Honzy Kovaříka – Evangelium podle (relouded) / zástupci roku
2006
15.45 Bohnická company – Marťanské etudy / zástupci roku 1994
17.00 Buchty a loutky – Tři malá prasátka / zástupci roku 2005

DOPROVODNÝ PROGRAM:
živá knihovna, etnojam, diskuze, výstava dokumentující 20 let festivalu, výtvarné dílny,
chráněné dílny, zážitkové kouty, šachové turnaje, deskové hry a další akce
představí se: Psychiatrická léčebna Bohnice, Kulturní asociace Nová Akropolis,
TyfloCentrum Praha, Ekologické sdružení Arnika, APLA Praha – Asociace pomáhající lidem
s autismem, Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi, Auto*Mat,
Fokus Praha a další
Změna programu vyhrazena.
SYMBOLICKÉ VSTUPNÉ:
základní 80Kč
studenti, důchodci 50Kč
rodiny s dětmi 120Kč
děti do 12 let a držitelé karet ZTP a ZTPP zdarma

pořádá: Unijazz ve spolupráci s hl. m. Prahou, PL Bohnice a o. s. Ježek a čížek, pod
záštitou primátora hl. m.
kde: areál psychiatrické léčebny v Praze 8 - Bohnicích
info: www.unijazz.cz

15.září - 10.října „Duše jako múza 2“
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. II. ročník
prostory kina
společné výstavy tvůrců angažovaných ve Fokusu Praha a spřátelených výtvarníků
jsou přístupné od
k vidění a zamyšlení ve dnech 15. září – 10. října 2009 v prostorách BIO OKO
16 do 02 hodin
pořádá: Fokus Praha o.s.
kde: Kino Bio OKO, Františka Křižíka 15, Praha 7
info: www.fokus-praha.cz, Program

17.září

Jarmark u Ludmily

10:00 – 17:00

Jarmark u Ludmily je projektem, ve kterém se snažíme propojovat kulturní a sociálně
zdravotní oblast. Návštěvníkům Jarmarku u Ludmily se již tradičně představují střediska
Diakonie ČCE ze sociálně zdravotní oblasti - jejich činnost, výrobky klientů. Současně
nabízíme hudební program s vystoupením profesionálních i amatérských hudebníků a
zpěváků.
pořádá: Diakonie Českobratrské církve evangelické
kde: nám. Míru, Praha 2
info: www.skp.diakoniecce.cz, Plakát

19.září

Když to s tebou jde do kopce

13:00 – 17:00

Návštěvníci mohou spojit příjemnou podzimní procházku s výtvarným workshopem,
návštěvou koncertu a divadelního představení.
pořádá: Občanské sdružení Green Doors
kde: Petřín, u Bludiště
info: www.greendoors.cz

22.září - 23.září

Jarmark výrobků a dobrot z chráněných dílen
Prodej výrobků chráněných dílen Fokus Praha a dalších organizací. Chybět nebude ani
kavárna s občerstvením. Přijďte si udělat radost a chvíli se zastavit v celodenním shonu!

9:00 – 18:00

Doprovodný program:
Tvůrčí odpoledne s vitrážovou technikou Tiffani pod vedením lektora z Fokusu
Praha.(23.9., 13.00 – 18.00 hod.)
pořádá: Fokus Praha o.s.
kde: náměstí Míru, Praha 2
info: www.fokus-praha.cz, Program

23.září

Tvůrčí odpoledne na Trojském vršku a na jarmarku

14:00 – 18:00

Výroba vitráží technikou Tiffani. Přijďte si k nám udělat něco hezkého.
pořádá: Fokus Praha o.s.
kde: náměstí Míru, Praha 2
info: www.fokus-praha.cz, Program

29.září

Cedra – Den otevřených dveří

16:00 – 20:00

U příležitosti 4. výročí otevření Centra Denních Rehabilitačních aktivit a loučení se starým
prostorem je pro návštěvníky připraven program v podobě středověké hudby, střílení
z luku a možnost vyzkoušet si řadu rukodělných činností.
pořádá: Fokus Praha o.s.
kde: CEDRA, Dolákova 26, Praha 8-Bohnice
info: www.fokus-praha.cz, Program

16.října - 10.října FoKusArt
Hokus - pokus -FOKUS! Nahlédněte pod pokličku Fokusu Praha prostřednictvím
po, út, čt, pá
výtvarných počinů z dílny jeho zaměstnanců. Každý z týmů prezentuje svoji práci i
11:00 – 17:00, st zaměření prostřednictví výtvarného vyjádření i textu.
13:00 – 20:00
Veřejná vernisáž se uskuteční 16. září 2009 v 18.00, buďte srdečně zváni!
pořádá: Fokus Praha o.s.

kde: Dům u Libuše, Libušina 5, Praha 2
info: www.fokus-praha.cz, Program

24.září 4.listopadu

Mezinárodní výstava Mezi černou a bílou

V rámci dlouhodobého mezinárodního projektu "Výměna umění", kterého se účastní
ateliéry z Berlína, Linze a Prahy - atelier Extraart Fokus Praha, tvořili letos umělci na téma
"Mezi černou a bílou." Mezi černou a bílou neleží jen smutné odstíny šedé, ale všechny
barvy spektra. Polarita mezi černou a bílou je pouze zdánlivá a barvy mezi sebou
každý všední den
komunikují, navzájem na sebe navazují a spojují oba póly.
9:00 – 16:00
Veřejná vernisáž se uskuteční 24. září 2009 v 17.00 hod., buďte srdečně zváni!
pořádá: Blázníš? No a! Týdny pro duševní zdraví
kde: Komunitní centrum Břevnov, Meziškolská 2, Praha 6
info: www.fokus-praha.cz, Program

26.září

Vepřové hody a ochutnávka moravských vín

16:00 - 2:00

Benefiční akce na podporu Fokusu Praha a Nadace Artevide. Na programu večera je
moravská cimbálová muzika, soutěže spojené s vínem a moravskou kulturou, hudba
k poslechu i tanci. Podpořte nás zakoupením vstupenky v hodnotě 300 Kč. Vstupenky je
možné zakoupit ve Fokusu Praha, v hotelu Aida a na jarmarku v rámci TDZ.
pořádá: Fokus Praha o.s.
kde: Hotel Aida, Kubišova 28, Praha 8 - Libeň
info: www.fokus-praha.cz, Program

1.října

Den otevřených dveří v „Domě na Lehovci“

10:00 - 18:00

Každoroční příležitost prohlédnout si prostory chráněného bydlení klientů Fokusu Praha.
pořádá: Fokus Praha o.s.
kde: DPC Lehovec, Metujská 907, Praha 14-Kyje
info: www.fokus-praha.cz, Program

4. a 10. října

Tvůrčí odpoledne na Trojském vršku a na jarmarku

14:00 – 18:00

Výroba vitráží technikou Tiffani. Přijďte si k nám udělat něco hezkého.
pořádá: Fokus Praha o.s.
kde: Chráněná dílna Trojský vršek, Nádvorní 152, Praha 7 - Trója
info: www.fokus-praha.cz, Program

7.října

Ping-pongový turnaj

14:00 - 19:00

Otevřený turnaj ve stolním tenisu. Přijít může opravdu každý! Vstupné 20 Kč.
pořádá: Fokus Praha o.s.
kde: DPC Lehovec, Metujská 907, Praha 14-Kyje
info: www.fokus-praha.cz, Program

Rožnov pod Radhoštěm
Plný název
pořadatele akce:

Iskérka – o.s

Adresa pořadatele
akce:

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

Kontaktní osoba:

Mgr. Alena Jbaili

E-mail:

iskerka@centrum.cz

WWW:

www.iskerka.info

Název akce:

Týdny pro duševní zdraví

Info:

Program, Dynamický stereotyp - výstava koláží

1. září

vernisáž výstavy Dynamický stereotyp

9:00-18:00

kde: Městská knihovna, Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm; 571 654 747

25. září

Preduka

9:00-15:30

edukační program pro všechny, kteří mají zkušenost s psychózou a pro jejich blízké
kde: Sociální centrum denních aktivit Iskérka, Svazarmovská(budova Alberta, u
bývalého areálu Tesly), 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

29.září

Problematika sebevražednosti v naší společnosti - přednáška

17:00 - 18:30

kde: Městská knihovna, Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm; 571 654 747

30.září

Duševně nemocný rodič

17:00 - 18:30

přednáška s besedou
kde: Městská knihovna, Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm; 571 654 747

30.září

Můj spolužák s trochu jiným viděním světa, kterému občas nerozumím

8:50 - 9:45

pro žáky střední školy – přednáška s besedou
kde: SŠ Zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm

1.října

Křesťanská spiritualita a mystika ve vztahu k moderní psychoterapii

17:00 - 18:30

porovnání spirituálních a mystických metod s terapeutickými způsoby relaxace přednáška
kde: Městská knihovna, Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm; 571 654 747

2.října

Stárnutí populace - hrozba nebo výzva?

17:00 - 18:30

Trénování paměti aneb jak dokonale kompenzovat nedokonalost lidského mozku
kde: Konferenční sál Sušáku, vstupní budova Valašského muzea, Palackého 147, 756
61 Rožnov pod Radhoštěm

4.října

Tehdy odpoledne pršelo (Měla´s jich pět)

15:00 - 15:45

benefiční představení –pantomima
kde: Společenský dům, Palackého 487, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

5.října

Jak si očistit duši

17:00 - 18:30

duševní hygiena jako prevence - přednáška
kde: Konferenční sál Sušáku, vstupní budova Valašského muzea, Palackého 147, 756
61 Rožnov pod Radhoštěm

1. září - 27.října

Dynamický stereotyp
výstava koláží - humorné spojení různých situací
kde: Městská knihovna, Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm; 571 654 747

Strakonice
29.září - 2. října

Bazárek

30. 9. v 9-17 hod.

příjem věcí do bazárku v úterý 29. 9. od 9 – 14 hod., prodej ve středu 30. 9., výdej
věcí v pátek 2. října 9 – 12 hod.
pořádá: OS FOKUS PíSEK, pobočka Strakonice
kde: Fokus Písek, pobočka Strakonice, Bezděkovská 216
info: www.fokus-pisek.cz, Plakát, Tisková zpráva

30.září

Den otevřených dveří OS Fokus Písek, pobočka Strakonice

9:00 - 17:00

pořádá: OS FOKUS PíSEK, pobočka Strakonice
kde: Fokus Písek, pobočka Strakonice, Bezděkovská 216
info: www.fokus-pisek.cz, Plakát, Tisková zpráva

8.října

Cvičení na míčích.

9:00 - 16:00

Přijít můžete v průběhu celého dne
pořádá: OS FOKUS PíSEK, pobočka Strakonice
kde: Fokus Písek, pobočka Strakonice, Bezděkovská 216
info: www.fokus-pisek.cz, Plakát, Tisková zpráva

22.října

Arteterapie

9:00 - 16:00

ukázka terapie uměním. Přijít můžete během celého dne.
pořádá: OS FOKUS PíSEK, pobočka Strakonice
kde: Fokus Písek, pobočka Strakonice, Bezděkovská 216
info: www.fokus-pisek.cz, Plakát, Tisková zpráva

3.listopadu 13.listopadu

„Kazachstán očima Tibora K.“

denně
pondělí a středa 9 –
17,
úterý a čtvrtek 9 –
16,
pátek 9 – 14 hod.

Výstava „Kazachstán očima Tibora K.“ – cestovatelské fotografie
pořádá: OS FOKUS PíSEK, pobočka Strakonice
kde: Fokus Písek, pobočka Strakonice, Bezděkovská 216
info: www.fokus-pisek.cz, Plakát, Tisková zpráva

23.listopadu

Umění komunikace a zpevnění sociální sítě

14:00 - 15:00

přednáška Th.B. Rosti Homoly
pořádá: OS FOKUS PíSEK, pobočka Strakonice
kde: Fokus Písek, pobočka Strakonice, Bezděkovská 216
info: www.fokus-pisek.cz, Plakát, Tisková zpráva

Třinec
22.-24.
září

9:00 17.00

MINIVELETRH ARTETERAPIE

pořádá: Nemocnice Třinec a Stowarzyszenie promocji i rozwoju Ustronia při aktivním
spolupůsobení Slezské diakonie - střediska Jordán Třinec
kde: v prostorách před nemocnicí Třinec
info:www.nemtr.cz, www.slezskadiakonie.cz, plakat

7. října

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE STŘEDISKU JORDÁN

10:00 17.00

pořádá: Slezská diakonie - středisko Jordán Třinec
kde: Jordán Třinec, Hraniční 280, 739 61
info: www.slezskadiakonie.cz

Ústí nad Labem
24.září

Dejvické divadlo – Oblomov

19:00

Benefiční akce – výtěžek bude použit na nákup vybavení chráněného bydlení Fokusu Ústí nad
Labem (děkujeme Dejvickému divadlu za vstřícné podmínky a Nadaci Divoké husy, která výtěžek
akce zdvojnásobí).
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: Severočeské divadlo opery a baletu
info: www.fokusul.cz , Program, Oblomov

30.září

Bohnická company – Ufoun je kamarád

19:00

Bohnická Company je otevřené společenství profesionálních umělců, psychiatricky nemocných
herců-pacientů a dalších přátel a sympatizantů. Kabaretní představení Ufoun je kamarád je
drsnou groteskou o tom, jak je nesnadné poznat, kdo je bláznem a kdo ne. Hrdinou je pacient,

kterého léčí pomocí děsivých pokusů šílení doktoři za asistence šílených poskoků.
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: BÁRKA KAFE,Prokopa Diviše 5,400 01 Ústí n. L.
info: www.fokusul.cz , Program, www.bohnicka.cz

6.října

LONGITAL + SUPPORT KAPELA

21:00

Longital jsou elektropopoví písničkáři – Daniel a Shina, dva zvukoví cestovatelé, poetická
výprava na elektrických psech do neznámých zemí. Jejich poslední album Gloria bylo nadšeně
přijaté kritikou („…pro milovníky Björk, Sigur Rós, ale i Hansarda a Irglové je Longital překvapení
hodné otevřených úst a zatajeného dechu…“ Rockmag.cz)
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: MUMIE, Velká Hradební 50, 400 01 Ústí n. L.
info: www.fokusul.cz , Program, www.longital.sk

10.října

VLADIMÍR MIŠÍK & ETC

20:00

Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od 60. let 20.
století. Společně se skupinou ETC se připojují k humanitární akci Světového dne duševního
zdraví, v rámci jehož oslav tento koncert Fokus Ústí nad Labem pořádá. Výtěžek bude věnován
na podporu činnosti Fokusu Ústí nad Labem, jehož posláním je podpora lidí s duševním
onemocněním v jejich návratu a uplatnění ve společnosti.
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: Národní dům v Ústí nad Labem
info: www.fokusul.cz , Program, Mišík

18.září

MICHAL NESÁZAL – VÝSTAVA

18:00 vernisáž
výstavy

Michal Nesázal, držitel Ceny Jindřicha Chalupeckého a člen skupiny Pondělí (společně s Milenou
Dopitovou, Pavlem Humhalem, Petrem Písaříkem, Petrem Lysáčkem a Petrem Zubkem) je
výraznou osobností současné české umělecké scény. Jeho malby jsou obrazy volných,
neohraničených krajin „jiných“ světů, založené na práci s abstrakcí a iluzí prostorů. Výstava
potrvá do 30. října.
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: BÁRKA KAFE,Prokopa Diviše 5,400 01 Ústí n. L.
info: www.fokusul.cz , Program

29.září

ART BRUT – Výtvarné umění v životě duševně nemocných aneb Kreslím tak rychle jak dokážu

17:00

Art Brut (tzv. syrové umění) je umělecký směr, který označuje tvorbu většinou umělecky
neškolených autorů, kteří tvoří pod vlivem silných niterních pohnutek. Výsledkem jsou
spontánní osobní výpovědi, které jsou charakteristické svou syrovou, často nestylizovanou

estetikou a jsou tak protikladem k mnohdy překombinovanému současnému umění. Výstava
představí díla Zdeňka Koška, Thomase Flacha, Ramony Ahnert, Petera Hungara a dalších
představitelů Art Brut ze Severu. Výstava potrvá do 16. října.
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: Kostel sv. Vojtěcha
info: www.fokusul.cz , Program, Art Brut

6.října

UMĚLECKÝ PROJEKT JIŘÍHO KOVANDY

18:00

Jiří Kovanda patří dnes k nejznámějším českým konceptuálním umělcům. Realizuje akce,
objektové intervence a instalace, které jsou charakteristické vytvářením manipulovaných
situací, jimiž autor posouvá a lehce pozměňuje význam očekávaného dění a obyčejný chod věcí.
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: BÁRKA KAFE, Prokopa Diviše 5, 400 01 Ústí n. L.
info: www.fokusul.cz , Program

18.září

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FOKUSU ÚSTÍ NAD LABEM

12:00 18:00

Den otevřených dveří organizace poskytující sociální a pracovní služby duševně nemocným.
Doprovodný program: workshop práce s ovčí vlnou, promítání dokumentů, prohlídka prostor a
seznámení s programem Fokusu pracovníkem centra sociálních služeb. Od 15 hod. je možné
posedět u ohýnku s pracovníky a klienty Fokusu.
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, Pražská 166, Ústí n. L. (Vaňov)
info: www.fokusul.cz , Program, Dny otevřených dveří

19.září

ZÁVOD VE ZVUKOVÉ STŘELBĚ – PODZIMNÍ HALALI

9:00 16:00

U příležitosti 200 let od narození tvůrce bodového písma Louise Brailla pořádá sdružení
TyfloCentrum (poskytující služby nevidomým) závod ve zvukové střelbě ve svých prostorách
V Jirchářích 3/705. Přihlášky je nutné podat předem na e-mailu machacova@tyflocentrum,
nebo na tel. 567 878 878. Během dne se kavárna Bárka kafe (Prokopa Diviše 5) připojuje k této
oslavě netradiční obsluhou zákazníků potmě (11 – 20 hod) a projekcí v Cannes oceněného
slovenského dokumentu Slepé Lásky (19 hod).
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: Tyflocentrum, V Jirchářích 3/705, 400 01 Ústí n. L.
info: www.fokusul.cz , Program

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

náměstkyně primátora Bc. Zuzana Kailová. Doprovodný program: divadlo Panoptikum Maxe
Fische a ústecká kapela U.X.B.
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: Lidické náměstí, Ústí n. L.
info: www.fokusul.cz , Program, Veletrh

25.září

BOWLING CUP III.

18:00 20:00

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

29.září

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SVÉPOMOCNÉHO HNUTÍ V PSYCHIATRII

10:00

Celostátní konferenci svépomocných hnutí pořádá občanské sdružení Self help Ústí nad Labem.
Téma: Problémy, se kterými se potkávají uživatelské organizace a svépomocné skupiny při své
činnosti a Laické poradenství v psychiatrii.
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: BÁRKA KAFE, Prokopa Diviše 5, 400 01 Ústí n. L.
info: www.fokusul.cz , Program

30.září

KONFERENCE – Evropské projekty sociálního podnikání 2007- 2009

9:00 14:00

Konference, konající se pod záštitou Bc. Zuzany Kailové, náměstkyně primátora Statutárního
města Ústí nad Labem, představí laické i odborné veřejnosti nové projekty podpořené z fondů
Evropské unie realizované v rámci Programu aktivní politiky města Ústí nad Labem. Zaměří se
na možné finanční zdroje pro rozvoj sociální ekonomiky, lidských zdrojů, trhu práce, vzdělávání
a neziskového sektoru vůbec, a související zahraniční projekty jako ukázky „dobré praxe“.
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: Severočeská vědecká knihovna, Velká Hradební 49, 400 01 Ústí n. L.
info: www.fokusul.cz , Program, Konference

3.října

CELOREPUBLIKOVÝ PŘEBOR VODÍCÍCH PSŮ

9:00 16:00

U příležitosti 200 let od narození tvůrce bodového písma Louise Brailla pořádá sdružení
TyfloCentrum (poskytující služby nevidomým) celorepublikový přebor ve výkonu vodících psů.
Zahájení a start proběhnou na Mírovém náměstí. Během dne se kavárna Bárka kafe (Prokopa
Diviše 5) připojuje k této oslavě netradiční obsluhou zákazníků potmě (11 – 18 hod).
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.

kde: centrum města Ústí nad Labem
info: www.fokusul.cz , Program

Filmy
FILMOVÝ APERITIV TÝDNE PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
7. 9. 2009 / PONDĚLÍ / 20 hod / 75 KČ
Hranice ovládání
Jim Jarmusch, USA, 2009, 135 min
Novinka nezávislého tvůrce Jima Jarmusche (držitel několika Zlatých palem z Cannes díky
filmům Mrtvý muž nebo Zlomené květiny) je sázkou na jistotu. Podporován herci jako Bill
Murray, Tilda Swinton nebo John Hurt, se slavný režisér vrací po čtyřech letech od svého
posledního samostatného celovečerního filmu Zlomené květiny.
FILMOVÝ APERITIV TÝDNE PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
14. 9. 2009 / PONDĚLÍ / 20 hod / 75 KČ
BRüno
Larry Charles, USA, 2009, 135 min
Po exotech jako Ali G a Borat přichází další z mnoha tváří Sachi Barona Cohena a to je Brüno.
Rakouský homosexuál, se zálibou ve velice výstředních oblecích. Zastavuje lidi po ulicích a
vydává se za reportéra fiktivního, rakouského prestižního časopisu.
21. 9. 2009 / PONDĚLÍ / 20 hod / 59 KČ
Krajina přílivu
Terry Gilliam, Kanada / Velká Británie, 2005, 122 min
Příběh o malém děvčátku, které se po smrti matky vydává za svým otcem do Texasu. A právě
tam se začnou dít divné věci. Podobně jako v Alence v říši divů je film založený především na
fantazii hlavní hrdinky, na představách, které působí bizardně a znepokojivě.
28. 9. 2009 / PONDĚLÍ / 20 hod / 59 KČ
Snídaně na Plutu
Neil Jordan, Irsko / Velká Británie, 2005, 135 min
Nový film Neila Jordana, oscarového režiséra snímků Hra na pláč, Interview s upírem a Hranice
lásky, obnažuje svět transsexuální proměny mladého muže v reáliích Londýnských
undergroundových kabaretů v období, ve kterém sexuální revoluce hippies už ovládla i
konzervativní britskou kulturu.
VSTUPNÉ ZDARMA
1. 10. 2009 / ČTVRTEK / 20 hod / VSTUPNÉ ZDARMA
Kdo se bojí Virginie Woolfové?
Mike Nichols, USA, 1966, 134 min
Mimořádné a pěti Oscary ověnčené filmové zpracování slavného dramatu Edwarda Albeeho
vypráví příběh stárnoucího profesora (Richard Burton) a jeho ženy (Elizabeth Taylor), kteří si
zpestřují život vymyšlenými příběhy a množstvím krutých her, jejichž prostřednictvím si
vzájemně rozdírají duše

5. 10. 2009 / PONDĚLÍ / 20 hod / 59 KČ
SYNECDOCHE, NEW YORK
Charlie Kaufman, USA, 2008, 124 min
Všichni máme na vybranou… a nakonec všichni skončíme stejně. Zacyklené drama vypráví
příběh úspěšného divadelního režiséra Candena (v podání excelentního Philipa Seymoura
Hoffmana). Ten v replice New Yorku, vystavěné v hangárech města vytváří své mistrovské dílo –
kopii života a světa. Postupem času se však hranice mezi světem a hrou začínají stírat. Kdo se
dokáže neztratit? Režisérský debut scénáristy filmů V kůži Johna Malkoviche a Věčný svit
neposkvrněné mysli.
FILMOVÝ DIGESTIV TÝDNE PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
12. 10. 2009 / PONDĚLÍ / 20 hod / 59 KČ
ÚTĚK DO DIVOČINY
Sean Penn, USA, 2007, 148 min
Málokdo z nás má takovou odvahu jako Christopher McCandless (Emile Hirsch). Bylo mu dvacet
dva, když dostudoval vysokou školu, ale místo toho, aby zaplul do civilizačního proudu, ukázal
mu vztyčený prostředník a z naivního snílka se proměnil v symbol jedné generace Američanů.
Každý krok jeho cesty z města do divočiny sledoval slavný herec Sean Penn, který se tentokrát
spokojil s rolí režiséra a scenáristy.
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: MUMIE, Velká Hradební 50, 400 01 Ústí n. L.
info: www.fokusul.cz , Program

19.září

Slepé lásky

19:00

Juraj Lehotský, SR, 2008, 77 min (Artcam, DVD)
Film o lásce slepých lidí k druhým a ke světu; o překonávání předsudků, o radosti ze života
a o touhách nevidomých, které jsou možná stejné jako touhy vidících. Film se skládá ze 4
povídek. 1. PETER učí hru na klavír. Hudba mu zkrášluje život a umožňuje vnímat svět skrz jeho
vlastní fantazii. 2. MIRO je Róm a miluje nerómku. Jejich okolí z toho radost nemá. 3. ELENA
čeká dítě a doufá, že nebude slepé jako jejich rodiče. 4. Zuzana se zamiluje do vidícího kluka
a doufá, že jí bude mít rád, i když je slepá. Kavárna Bárka kafe bude tento den od 11 do 20 hod
obsluhovat zákazníky potmě (v rámci oslav 200 let od narození tvůrce bodového písma Louise
Brailla).
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: BÁRKA KAFE, Prokopa Diviše 5, 400 01 Ústí n. L.
info: www.fokusul.cz , Program

8.října

IVETKA A HORA

19:00

Vít Janeček, ČR, 2008, 84 min
Slovenská hora Zvir u vsi Litmanová na východním Slovensku je dnes vyhlášeným poutním
místem pro lidi z širokého okolí. V rozmezí let 1990 až 1995 se zde dvěma děvčátkům každý
měsíc zjevovala Panna Marie. Dokumentární film o spirituální zkušenosti sleduje s odstupem
několika let životní osudy jedné z vizionářek. Zásadní otázkou, která se vine celým snímkem, je –

jak žít se zjevením? www.horazvir.sk, www.aerofilms.cz
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: BÁRKA KAFE, Prokopa Diviše 5, 400 01 Ústí n. L.
info: www.fokusul.cz , Program

Festival dokumentárních filmů
Festival dokumentárních filmů představí více než desítku dokumentů, které se tematicky věnují
psychickým a sociálním problematikám. Dopolední projekce jsou k dispozici i pro střední a
vysoké školy, které si mohou jednotlivé termíny v případě zájmu rezervovat na e-mailu
klubrelaks@seznam.cz. Čas dopoledních projekcí je možné přizpůsobit individuálním potřebám
jednotlivých škol.
Po každém promítání proběhne beseda s odborníkem v dané oblasti.
Vstupné je na všechny představení dobrovolné.
21. 9. 2009 / PONDĚLÍ / 8 a 10 hod
Palaestra
Martin Čihák, ČR, 2002, 18 min
Na podzim roku 1999 založil bývalý československý reprezentant v boxu Jan Balog občanské
sdružení Palaestra. Jeho smyslem bylo zdarma nabídnout dětem ze sociálně slabších vrstev,
Romům či každému, kdo projeví zájem, možnost tréninku boxu. Bývalý boxer romského původu
Jan Balog je přesvědčený, že kluci vychovaní Palaestrou budou v budoucnosti pro společnost
přínosem.
Úžera
Martin Řezníček, ČR, 2001, 29 min
Půjčíte si finanční částku a za měsíc musíte vrátit dvojnásobek. Pokud nemůžete, dluh se vám
opět zdvojnásobí. Geometrická řada roste do astronomických výšek. Na konci číhá nejen
nemožnost sumu splatit, ale mnohdy i ohrožení života. Úžera, neboli lichva, se v posledních
letech rozšířila v české romské komunitě.
22. 9. 2009 / ÚTERÝ / 8 hod
Ženy a drogy, drogy a ženy
Helena Třeštíková, ČR, 2003, 28 min
Dokument přibližuje osudy několika dívek a žen užívajících drogy a předkládá pestrou směs
jejich rozličných příběhů a zkušeností, typických pro uživatelky drog.
22. 9. 2009 / ÚTERÝ / 10 hod
V pasti a stále v pasti
Helena Třeštíková, ČR, 2003, 28 min
Tématem filmu je dlouhodobě zaznamenávaný příběh drogově závislé a stále více fyzicky
opotřebované Katky, která není schopna se vymanit z heroinové pasti. I přes zapojení do
metadonového programu je v jejím případě zřejmé, že pro ni drogy nejsou jen životní etapa, ale
celoživotní problém.

22. 9. 2009 / ÚTERÝ / 13 hod
Život na ulici
Natasha Hickman, USA / Tanzanie, 2000, 21 min
Pro děti žijící na ulici v tanzanském městě Singida je každý den bojem o přežití. Jen na pár z nich
se usmálo štěstí a mohou žít v útulku zřízeném zahraniční humanitární organizací a jen pár z
nich má šanci na lepší budoucnost.
Cambodia Trust
Martijn van Beenen, VB, 2001, 28 min
Na nášlapné miny narazíte v Kambodži na každém kroku. Mají na svědomí desetitisíce mrtvých
a doživotně zmrzačených lidí. V zemi, kde zdravotnictví je v troskách a sociální systém
neexistuje, zůstává jednou z mála nadějí humanitární organizace
23. 9. 2009 / STŘEDA / 8 hod
Můj kámoš
Jourik Vandervorst, Belgie, 2004, 15 min
Film vypráví příběh jedenáctileté Evy, která kvůli svému tělesnému postižení potřebuje
neustálou péči a dohled. To všechno se může změnit díky místnímu programu pro
handicapované, který vybraným kandidátům poskytuje asistenčního psa.
Z kola ven - Martin
Charlotte Hoogakker, Holandsko, 2006, 16 min
Hlavní postavou filmu je desetiletý Martin – chlapec, který se narodil bez žaludku. Ke svému
handicapu přistupuje s humorem a až na drobné výjimky dokáže vše, co jeho spolužáci.
23. 9. 2009 / STŘEDA / 10 hod
V pasti - Katka
Helena Třeštíková, ČR, 2001, 56 min
Pět let sledovala režisérka tragický příběh dívky, která propadla pocitu, že radost, štěstí a životní
naplnění je možno si aplikovat injekční stříkačkou.
23. 9. 2009 / STŘEDA / 18 hod
Řekni mi něco o sobě – René
Helena Třeštíková, ČR, 1992, 60 min
René je zavřený od 16 let. Režisérka se s ním setkala těsně před jeho osmnáctinami v
nápravném zařízení pro mladistvé v Libkovicích. Po amnestii se fláká, žádná práce ho
neuspokojuje a krade. Za chvíli je zavřen zase. Historie se opakuje a René se utvrzuje ve své
filosofii života: chvíli užívat venku, pak být ve vězení a tak dokola.
24. 9. 2009 / ČTVRTEK / 8 hod
To je moje rodina
Debra Chasnoff, USA, 2000, 35 min
V hravém americkém dokumentu nás samy děti nechají nahlédnout do svých domovů a
vysvětlí, jak ze svého pohledu a na příkladu z vlastních rodin chápou pojmy, jako jsou rozvod,
adopce, míšenec, homosexuální pár, pěstoun či nevlastní rodič.

24. 9. 2009 / ČTVRTEK / 10 hod
Dospělým za jeden den
Phie Ambo, Dánsko, 2002, 28 min
Dvanáctiletý John a jeho mladší sestra Angelina se stali sirotky. Stejně jako mnoha jiným dětem
v Zambii jim rodiče zemřeli na AIDS. Podle místního zvyku se jejich výchovy ujímá strýc. Ten nyní
Johnovi a Angelině sice vypráví pohádky a zpívá, ale přesto je zřejmé, že čas dětství náhle
skončil.
24. 9. 2009 / ČTVRTEK / 13 hod
Děti ze stanice Vítězství
Edet Belzberg, USA, 2001, 108 min
Když mluví o stanicích bukurešťského metra, říkají: "Doma." Silný příběh pětice dětí, které den
za dnem přežívají peklo.
25. 9. 2009 / PÁTEK / 8 hod
Zabít poprvé
Coco Schrijber, Nizozemsko, 2001, 73 min
Válka má dvojí tvář: zloba a strach, ale i vzrušení a fascinace. Veteráni mluví o traumatech a
nočních můrách, ale i o závislosti na zabíjení.
25. 9. 2009 / PÁTEK / 10 hod
Studenti z Pumwani
Mette Sejsbo, Dánsko, 2006, 28 min
Hlavními postavami filmu jsou dva studenti střední školy žijící na chudinském předměstí
hlavního města Keni Nairobi. V noci je zde kvůli vysoké kriminalitě lépe nevycházet, mnoho lidí
musí vystačit s dolarem na den. Spousta teenagerů či sirotků, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, se
každodenně oddává alkoholu a drogám. Stella a Thomas dobře ví, že jedině studium jim umožní
lepší život. Pokračovat ve studiu na univerzitě má ale to štěstí jen polovina studentů.
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde: KLUB RELAKS, Stará 2702/100, 400 11 Ústí n. L.
info: www.fokusul.cz , Program,www.klubrelaks.cz

umění z předchozích Týdnů pro duševní zdraví
Bárka kafe
UMĚLECKÝ PROJEKT IVANA VOSECKÉHO
Ivan Vosecký patří k výrazným umělcům české výtvarné scény. Ve své často provokativní tvorbě
pracuje se základními lidskými otázkami - bůh, láska, ekologie, drogy a další. U samotného
vchodu do kavárny (světelný menu box) je možné shlédnout jeho minimalistický projekt
připravený přímo pro kavárnu Bárka kafe.
www.ivanvosecky.com
Bárka kafe
UMĚLECKÝ PROJEKT TOMÁŠE VAŇKA
Tomáš Vaněk je významný český výtvarný umělec, který definuje svou práci jako tzv. Participy –
akce koncipované pro určité místo či situaci. Jedná se o snadno přehlédnutelné vstupy do

konkrétních prostředí, které prostřednictvím minimálních výrazových prostředků zrelativňují
viděnou realitu. Tomáš Vaněk připravil particip (zvukovou nahrávku, cca 5 min) přímo pro
kavárnu Bárka, pro třetí barovou židli zprava. K dispozici (poslechu) je na požádání u obsluhy.
www.particip.tv
KOMIKS „KUŘE“ OD KAKALÍKA
Grafik a autor komiksů David Kalika (vystupující pod pseudonymem Kakalík) již několik let na
svých webových 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, úzkost a nejistota, ale i absurdní a dada události všedního dne. K příležitosti
loňského ročníku Týdne pro duševní zdraví vydal Fokus Ústí nad Labem výběr z těchto komiksů
jako příspěvek k problematice duševního zdraví. Výběr z komiksů je k dostání na místech konání
akcí TDZ a v kavárně Bárka kafe.
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
kde:
info: www.fokusul.cz , Program

7.září - 30.
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ KLIENTŮ TEPLICKÉ POBOČKY FOKUSU ÚSTÍ NAD LABEM
září

18:00

Výstava výběru prací vzniklých z programu „Malování a kreslení“ různými technikami (od
náčrtku tužkou přes kresbu pastelkami až k malbě). Vzhledem k charakteru činnosti, která má
sloužit především k relaxaci, i ke skutečnosti, že jen někteří klienti navštěvují program
pravidelně, je výstava jakousi „ochutnávkou“ výtvarných schopností klientů Fokusu.
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s. - pobočka Teplice
kde: Foyer Domu kultury Teplice
info: www.fokusul.cz , Program, Pobočka Teplice

24.září

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ TEPLICKÉ POBOČKY FOKUSU ÚSTÍ NAD LABEM

10:00 17:00

Prezentace služeb a prohlídka prostor teplické pobočky Fokusu Ústí nad Labem a připravované
teplické kavárny Bárka kafe. V rámci dne proběhne prodejní výstava výrobků z chráněných dílen
Fokusu, prodejní výstava kaktusů a masožravých rostlin, ukázka paličkování, beseda se studenty
teplických středních škol.
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s. - pobočka Teplice
kde: Kavárna v přízemí Fokusu a prostory v prvním patře, Školní 26, Teplice
info: www.fokusul.cz , Program, Dny otevřených dveří, Pobočka Teplice

9.října

SETKÁNÍ S FOKUSEM (TEPLICKÁ POBOČKA)

17:00 21:00

První kulturní akce v nově připravované kavárně Bárka kafe. V rámci kulturního programu
proběhne vystoupení divadelního spolku Panoptikum Maxe Fische, zahájení výstavy a dražba
grafik výtvarníka Radka Deáka. Večer doplní i hudební vystoupení Jardy Holana a Ondry (folk a

blues).
pořádá: FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s. - pobočka Teplice
kde: BÁRKA KAFE, Prokopa Diviše 5, 400 01 Ústí n. L.
info: www.fokusul.cz , Program, Pobočka Teplice

