
Program Týdne pro duševní zdraví 2010 

 

České Budějovice 
20.září Brouk v hlavě 

17:00 

Vyhlášení vítězů soutěže a vernisáž stejnojmenné výstavy.  

pořádá: FOKUS České Budějovice, občanské sdružení  

kde: Dům u Beránka, Krajinská 35, České Budějovice  

info: Program  

 

20.září Kytarový večer 

17:00 

Náhodné seskupení muzikantů do kterého se můžete zapojit i vy.  

pořádá: FOKUS České Budějovice, občanské sdružení  

kde: Dům u Beránka, Krajinská 35, České Budějovice  

info: Program  

 

21.září Pavel Brožka - Pivo 

16:00 

Jarmareční pimprlová komedie.  

pořádá: FOKUS České Budějovice, občanské sdružení  

kde: Dům u Beránka, Krajinská 35, České Budějovice  

info: Program  

 

21.září Elling 

20:00 

Promítání norského snímku o životě, myšlení a jednání lidí s duševní nemocí. Hřejivě nestandardní 

vyprávění o dvojici kamarádů z psychiatrie, kterak razí do velkého světa telefonů, nákupů, poezie, 

těhotných sousedek, zestárlých básníků a krásných veteránů...  

pořádá: FOKUS České Budějovice, občanské sdružení  

kde: Dům u Beránka, Krajinská 35, České Budějovice  

info: Program  

 

22.září Palačinkový den 

od 

11:00 
Kolik lidí, tolik chutí – palačinky připraveny na rozmanité způsoby.  

pořádá: FOKUS České Budějovice, občanské sdružení  
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kde: Dům u Beránka, Krajinská 35, České Budějovice  

info: Program  

 

22.září Medvíďata 

17:00 

Vystoupení českokrumlovského pěveckého sboru.  

pořádá: FOKUS České Budějovice, občanské sdružení  

kde: Dům u Beránka, Krajinská 35, České Budějovice  

info: Program  

 

22.září J.K.Tyl - Kráska a zvíře 

18:00 

"Brána lásky, citu a humoru se znovu otevírá ve věčném příběhu křehké Krásky  a  milujícího zvířete 

…"  

pořádá: FOKUS České Budějovice, občanské sdružení  

kde: Dům u Beránka, Krajinská 35, České Budějovice  

info: Program  

 

22.září Zelená sahara 

19:00 

Přijděte se zaposlouchat a zatančit si na koncert skupiny afrických rytmů.  

pořádá: FOKUS České Budějovice, občanské sdružení  

kde: Dům u Beránka, Krajinská 35, České Budějovice  

info: Program  

 

23.září Soutěž o Nejchutnější myšmaš 

15:00 

Co máte v hlavě dejte na pánev.  

pořádá: FOKUS České Budějovice, občanské sdružení  

kde: Dům u Beránka, Krajinská 35, České Budějovice  

info: Program  

 

23.září Psychoza známá neznámá aneb Jak se mohu zbláznit? 

17:00 

Přednáška MUDr. Lukáše Krejčů.  

pořádá: FOKUS České Budějovice, občanské sdružení  

kde: Dům u Beránka, Krajinská 35, České Budějovice  

info: Program  
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23.září Otevřená diskuze 

18:00 

 

pořádá: FOKUS České Budějovice, občanské sdružení  

kde: Dům u Beránka, Krajinská 35, České Budějovice  

info: Program  

 

24.září Šílený fotoateliér 

15:00 

Fotografování nejzběsilejšího výrazu.  

pořádá: FOKUS České Budějovice, občanské sdružení  

kde: Dům u Beránka, Krajinská 35, České Budějovice  

info: Program  

 

24.září DIVADELNÍ DÍLNA V SUDu – Sešit s Čínskou holčičkou 

17:30 

Každá hra musí mít své hráče, každá hra má svého vítěze. Ale co když zjistíte, že se hraje o Vás? 

Opravdu si myslíte, že žijete svůj život? Opravdu si myslíte, že máte sílu něco změnit? Co když už 

není možné rozeznat co je skutečnost a co hra?  

pořádá: FOKUS České Budějovice, občanské sdružení  

kde: Dům u Beránka, Krajinská 35, České Budějovice  

info: Program  

 

24.září Dražba fotek a obrazů z výstavy brouk v hlavě 

19:00 

 

pořádá: FOKUS České Budějovice, občanské sdružení  

kde: Dům u Beránka, Krajinská 35, České Budějovice  

info: Program  

 

24.září Diaryba 

20:00 

Netradičně akustický koncert kapely hrající power rock na pomezí tradice a moderního rocku.  

pořádá: FOKUS České Budějovice, občanské sdružení  

kde: Dům u Beránka, Krajinská 35, České Budějovice  

info: Program  

 

24.září Zrcadla 

21:00 Koncert folkrockové skupiny.  

pořádá: FOKUS České Budějovice, občanské sdružení  
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kde: Dům u Beránka, Krajinská 35, České Budějovice  

info: Program  

 

 

Havlíčkův Brod 
20.září Slavnostní zahájení Týdnů pro duševní zdraví 2010 

14:00 

vernisáž výstavy fotografií a kreseb uživatelů služeb FOKUSU Vysočina  

pořádá: FOKUS Vysočina - středisko Havlíčkův Brod  

kde: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (vstupní hala), Štáflova 2003, Havlíčkův 

Brod  

info: Warning: include(z_mail_havlbrod.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 239 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_havlbrod.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 239 , 

www.fokusvysocina.cz, Program  

 

20.září - 

22.září 
Prodej výrobků chráněných dílen FOKUSU Vysočina 

  

 

pořádá: FOKUS Vysočina - středisko Havlíčkův Brod  

kde: Krajská knihovna Vysočiny (vestibul), Havlíčkův Brod  

info: Warning: include(z_mail_havlbrod.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 252 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_havlbrod.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 252 , 

www.fokusvysocina.cz, Program  

 

23.září Den otevřených dveří v chráněné rukodělné dílně s workshopy pro veřejnost 

9:00 - 

14:00 

 

pořádá: FOKUS Vysočina - středisko Havlíčkův Brod  

kde: Kokořínská 2704, Havlíčkův Brod  

info: Warning: include(z_mail_havlbrod.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 265 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_havlbrod.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 265 , 

www.fokusvysocina.cz, Program  
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23.září Den otevřených dveří ve středisku Havlíčkův Brod 

9:00 - 

14:00 

 

pořádá: FOKUS Vysočina - středisko Havlíčkův Brod  

kde: Štáflova 2003, Havlíčkův Brod  

info: Warning: include(z_mail_havlbrod.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 278 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_havlbrod.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 278 , 

www.fokusvysocina.cz, Program  

 

1.října Divadelní představení ochotnického spolku Chátra - Jak se léčí žárlivost aneb Brouk v hlavě 

16:00 

pro pacienty léčebny a veřejnost  

pořádá: FOKUS Vysočina - středisko Havlíčkův Brod  

kde: Psychiatrická léčebna – kulturní dům, Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod  

info: Warning: include(z_mail_havlbrod.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 291 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_havlbrod.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 291 , 

www.fokusvysocina.cz, Program  

 

1.října Benefiční koncert Václava Koubka 

20:00 

 

pořádá: FOKUS Vysočina - středisko Havlíčkův Brod  

kde: Psychiatrická léčebna – kulturní dům, Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod  

info: Warning: include(z_mail_havlbrod.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 304 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_havlbrod.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 304 , 

www.fokusvysocina.cz, Program, Plakát  

 

8.října Vernisáž výstavy 20 let působení FOKUSU na Vysočině 

16:00 

 

pořádá: FOKUS Vysočina - středisko Havlíčkův Brod  

kde: Nádražní 43, Havlíčkův Brod  

info: Warning: include(z_mail_havlbrod.php): failed to open stream: No such file or directory in 
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/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 318 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_havlbrod.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 318 , 

www.fokusvysocina.cz, Program, Plakát  

 

11.října 

- 

15.října 

Výstava 20 let působení FOKUSU na Vysočině 

10:00 - 

15:00 

 

pořádá: FOKUS Vysočina - středisko Havlíčkův Brod  

kde: Nádražní 43, Havlíčkův Brod  

info: Warning: include(z_mail_havlbrod.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 331 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_havlbrod.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 331 , 

www.fokusvysocina.cz, Program  

 

září Výlet pro uživatele služeb a jejich rodinné příslušníky 

  

 

pořádá: FOKUS Vysočina - středisko Havlíčkův Brod  

kde:  

info: Warning: include(z_mail_havlbrod.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 345 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_havlbrod.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 345 , 

www.fokusvysocina.cz, Program  

 

říjen Besedy pro studenty VOŠ a SŠ v Havlíčkově Brodě 

16:00 

 

pořádá: FOKUS Vysočina - středisko Havlíčkův Brod  

kde:  

info: Warning: include(z_mail_havlbrod.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 357 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_havlbrod.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 357 , 

www.fokusvysocina.cz, Program  
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Hlinsko 
18. září Koncert pro duševní zdraví  

18:00 

Hudebně literární akce, na které se představí kapely Jazzibaba a Marcel Kříž se svou skupinou. 

Ukázky ze své tvorby představí Jana Jirásková a René Nekuda.  

pořádá: FOKUS Vysočina – středisko Hlinsko  

kde: Salonek restaurace Rychtář, Poděbradovo nám. 301, 539 01 Hlinsko  

info: Warning: include(z_mail_hlinsko.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 373 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_hlinsko.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 373 , 

www.fokusvysocina.cz, Program  

 

21. září Společný výlet klientů a příznivců FOKUSu a žáků ZŠ Ležáků 

  

Setkání osob se zdravotním postižením v areálu Geofondu v Chotěboři s ukázkou šermířského 

zápasu, možností jízdy kočárem taženém koňmi a další zábavou  

pořádá: FOKUS Vysočina – středisko Hlinsko  

kde: Slatiňany, návštěva hřebčína a zámku  

info: Warning: include(z_mail_hlinsko.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 387 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_hlinsko.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 387 , 

www.fokusvysocina.cz, Program  

 

8. října Vernisáž výstavy 20 let působení FOKUSU na Vysočině 

16:00 

 

pořádá: FOKUS Vysočina – středisko Hlinsko  

kde: Nádražní 43, Havlíčkův Brod  

info: Warning: include(z_mail_hlinsko.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 400 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_hlinsko.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 400 , 

www.fokusvysocina.cz, Program  
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11.října 

- 

15.října 

Výstava 20 let působení FOKUSU na Vysočině 

10:00 - 

15:00 

 

pořádá: FOKUS Vysočina - středisko Havlíčkův Brod  

kde: Nádražní 43, Havlíčkův Brod  

info: Warning: include(z_mail_havlbrod.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 413 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_havlbrod.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 413 , 

www.fokusvysocina.cz, Program  

 

září - 

říjen 
Besedy o duševním zdraví a sociální práci se studenty SŠ a VOŠ v kraji Vysočina 

  

 

pořádá: FOKUS Vysočina – středisko Hlinsko  

kde:  

info: Warning: include(z_mail_hlinsko.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 426 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_hlinsko.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 426 , 

www.fokusvysocina.cz, Program  

 

 

Chotěboř 
13. září Slavnostní zahájení Týdnů pro duševní zdraví 2010 

9:00 – 

16.30 

Prodejní výstava výrobků klientů denního stacionáře a chráněných dílen  

pořádá: FOKUS Vysočina – středisko Chotěboř  

kde: Zasedací místnost Městského úřadu v Chotěboři, ul. Trčků z Lípy 69  

info: Warning: include(z_mail_chotebor.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 443 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_chotebor.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 443 , 

www.fokusvysocina.cz, Program  

 

14. září Prodejní výstava výrobků klientů denního stacionáře a chráněných dílen FOKUSU Vysočina 

http://www.fokusvysocina.cz/
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9:00 – 

15.00 

 

pořádá: FOKUS Vysočina – středisko Chotěboř  

kde: Zasedací místnost Městského úřadu v Chotěboři, ul. Trčků z Lípy 69  

info: Warning: include(z_mail_chotebor.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 456 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_chotebor.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 456 , 

www.fokusvysocina.cz, Program  

 

15. září Den otevřených dveří ve středisku Chotěboř 

9:00 – 

14.00 

 

pořádá: FOKUS Vysočina – středisko Chotěboř  

kde: Kosmonautů 262, Chotěboř  

info: Warning: include(z_mail_chotebor.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 469 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_chotebor.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 469 , 

www.fokusvysocina.cz, Program  

 

16. září Promítání dokumentárního filmu René pro žáky ZŠ a SŠ 

8:30 

 

pořádá: FOKUS Vysočina – středisko Chotěboř  

kde: Kino Chotěboř  

info: Warning: include(z_mail_chotebor.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 482 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_chotebor.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 482 , 

www.fokusvysocina.cz, Program  

 

17. září Setkání na Geofondu 

9:00 

Setkání osob se zdravotním postižením v areálu Geofondu v Chotěboři s ukázkou šermířského 

zápasu, možností jízdy kočárem taženém koňmi a další zábavou  

pořádá: FOKUS Vysočina – středisko Chotěboř  

kde:  

info: Warning: include(z_mail_chotebor.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 495 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_chotebor.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2010/2010-chotebor-fokus-program.jpg
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2010/2010-chotebor-fokus-program.jpg
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2010/2010-chotebor-fokus-program.jpg


/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 495 , 

www.fokusvysocina.cz, Program  

 

8. října Vernisáž výstavy 20 let působení FOKUSU na Vysočině 

16:00 

 

pořádá: FOKUS Vysočina – středisko Chotěboř  

kde: Nádražní 43, Havlíčkův Brod  

info: Warning: include(z_mail_chotebor.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 508 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_chotebor.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 508 , 

www.fokusvysocina.cz, Program  

 

11.října 

- 

15.října 

Výstava 20 let působení FOKUSU na Vysočině 

10:00 - 

15:00 

 

pořádá: FOKUS Vysočina - středisko Havlíčkův Brod  

kde: Nádražní 43, Havlíčkův Brod  

info: Warning: include(z_mail_havlbrod.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 521 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_havlbrod.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 521 , 

www.fokusvysocina.cz, Program  

 

září - 

říjen 
Besedy o duševním zdraví a sociální práci se studenty SŠ a VOŠ v kraji Vysočina 

  

 

pořádá: FOKUS Vysočina – středisko Chotěboř  

kde:  

info: Warning: include(z_mail_chotebor.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 534 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_chotebor.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 534 , 

www.fokusvysocina.cz, Program  

 

 

http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2010/2010-chotebor-fokus-program.jpg
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2010/2010-chotebor-fokus-program.jpg
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2010/2010-havlbrod-fokus-program.jpg
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2010/2010-chotebor-fokus-program.jpg


Olomouc 
1.září - 

27.září 
Fotografická soutěž pro veřejnost na téma „Duševní zdraví“ 

  

Své fotografie (barevné i černobílé) můžete zasílat na mail: zuko11@seznam.cz (do mailu 

uveďte prosím své jméno, příjmení a kontakt) nebo přinést do kavárny BeTreKa (Wurmova 5, 

Olomouc) do 27. 9. 2010.  

pořádá: Charita Olomouc, Středisko sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním  

kde: Kavárna BeTreKa,  

info: http://olomouc.charita.cz  

 

4.října a 

5.října 
Den otevřených dveří v Psychosociálním centru 

od 10:00 a 

od 14:00 

od 10:00 máte možnost navštívit Psychosociální centrum, prohlédnout si prostory centra, 

dozvědět se více o jeho chodu a fungování, systému práce s klienty apod. 

 

od 14:00 proběhne přednáška na téma Život s duševním onemocněním  

pořádá: Občanské sdružení Mana  

kde: Dolní náměstí 51, Olomouc (vchod vedle lékárny U Spasitele), druhé patro  

info: http://mana.estranky.cz, Plakát  

 

4.října - 

8.října 
Týden duševního zdraví na kavárně BeTreKa 

14:00 - 18:00 

Přijďte na něco dobrého do BEzbariérové TRÉninkové KAvárny  

pořádá: Charita Olomouc, Středisko sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním  

kde: Kavárna BeTreKa, Wurmova 5, Olomouc  

info: http://olomouc.charita.cz  

 

4.října - 

8.října 
Výstava výrobků uživatelů Domu sv. Vincence a dobročinný bazar 

8:30 - 15:00 

 

pořádá: Charita Olomouc, Středisko sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním  

kde: Dům sv. Vincence, Řezníčkova 8, Olomouc-Hodolany  

info: http://olomouc.charita.cz  

 

4.října - 

8.října 
„Přidej se“ - malování společného obrazu 

http://olomouc.charita.cz/
http://mana.estranky.cz/
http://tdz.cz/soubory/2010/2010-olomouc-mana-plakat.pdf
http://olomouc.charita.cz/
http://olomouc.charita.cz/


8:30 - 15:00 

5ti denní dílna ve které vznikne jedinečné výtvarné dílo. Zúčastnit se může každý, kdo přijde.  

pořádá: Charita Olomouc, Středisko sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním  

kde: Dům sv. Vincence, Řezníčkova 8, Olomouc-Hodolany  

info: http://olomouc.charita.cz  

 

4.října - 

8.října 
Bláznivý jarmark 

14:00 - 18:00 

Doneste nějaký bláznivý předmět, co máte doma a odnesete si za něj jiný. Také si můžete 

koupit naše bláznivé výrobky (obrázky, keramika a jiné šílenosti).  

pořádá: Charita Olomouc, Středisko sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním  

kde: Kavárna BeTreKa, Wurmova 5, Olomouc  

info: http://olomouc.charita.cz  

 

4.října - 

8.října 
Dopoledne pro školy  

  

Povídaní o problematice duševního onemocnění, o našich službách, prohlídka prostor. 

Rezervace míst nutná na tel. : +420 736 489 376.  

pořádá: Charita Olomouc, Středisko sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním  

kde: Kavárna BeTreKa, Wurmova 5, Olomouc  

info: http://olomouc.charita.cz  

 

4.října Malování na sklo, skleničky a sklíčka 

8:30 – 15:00 

Přijďte se zúčastnit naší výtvarné dílny.  

pořádá: Charita Olomouc, Středisko sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním  

kde: Dům sv. Vincence, Řezníčkova 8, Olomouc-Hodolany  

info: http://olomouc.charita.cz  

 

4.října Vernisáž fotografické soutěže pro veřejnost na téma „Duševní zdraví“ 

16:00 

Vernisáž fotografické soutěže pro veřejnost na téma „Duševní zdraví“ Vyhlášení vítězů 

fotografické soutěže a předání drobných cen.  

pořádá: Charita Olomouc, Středisko sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním  

kde: Kavárna BeTreKa, Wurmova 5, Olomouc  

info: http://olomouc.charita.cz  

 

5.října Korálkování 

http://olomouc.charita.cz/
http://olomouc.charita.cz/
http://olomouc.charita.cz/
http://olomouc.charita.cz/
http://olomouc.charita.cz/


8:30 - 15:00 

Zveme všechny korálkové nadšence i začátečníky do kreativní dílny zaměřené na výrobu 

náramků a náušnic.  

pořádá: Charita Olomouc, Středisko sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním  

kde: Dům sv. Vincence, Řezníčkova 8, Olomouc-Hodolany  

info: http://olomouc.charita.cz  

 

5.října Přednáška o rozvojové zemi a promítání fotografií 

16:00 

Pořádá Arcidiecézní Charita Olomouc v rámci projektu „Pomáhejte s námi“.  

pořádá: Charita Olomouc, Středisko sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním  

kde: Kavárna BeTreKa, Wurmova 5, Olomouc  

info: http://olomouc.charita.cz  

 

6.října Keramická dílna 

10:00-11:30 

a 13:00-

15:00 

Modelování talismanů pro štěstí.  

pořádá: Charita Olomouc, Středisko sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním  

kde: Dům sv. Vincence, Řezníčkova 8, Olomouc-Hodolany  

info: http://olomouc.charita.cz  

 

6.října Přednáška o Fair Trade 

16:00  

Přednáška o „férovém“ obchodu a ochutnávka produktů.  

pořádá: Charita Olomouc, Středisko sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním  

kde: Kavárna BeTreKa, Wurmova 5, Olomouc  

info: http://olomouc.charita.cz  

 

7.října Pexeso XXL 

13:00  

Hra k procvičení paměti v nadživotní velikosti – v případě pěkného počasí na zahrádce Domu 

sv. Vincence  

pořádá: Charita Olomouc, Středisko sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním  

kde: Dům sv. Vincence, Řezníčkova 8, Olomouc-Hodolany  

info: http://olomouc.charita.cz  

 

7.října Tradiční výměna rolí 

14:00-18:00 
Výměna rolí aneb „uživatelé asistenty a asistenti uživateli“ (obslouží Vás asistenti pod 

vedením uživatelů). Ke každé objednávce dostanete malé překvapení.  

pořádá: Charita Olomouc, Středisko sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním  

http://olomouc.charita.cz/
http://olomouc.charita.cz/
http://olomouc.charita.cz/
http://olomouc.charita.cz/
http://olomouc.charita.cz/


kde: Kavárna BeTreKa, Wurmova 5, Olomouc  

info: http://olomouc.charita.cz  

 

25. a 26. října  prezentace o.s. InternetPoradna.cz 

17:00 - 

vernisáž 

výstavy 

- nejste v tom sami, aneb jak získat zaměstnání a zachovat si duševní zdraví po oba dny 

návody a rady jak se připravit na pohovor, co je a není důležité při kontaktu se 

zaměstnavatelem, téma: pozor na inzeráty!, parametry životopisu a motivačního dopisu  

- Zeptejte se! Odborné sociální poradenství a bezplatné poradenství i na Internetu po oba dny 

možnosti konzultací i zadávání dotazů – poradenství pro ty, kteří si občas nevědí rady.  

pořádá: o.s. InternetPoradna.cz  

kde: Horní náměstí v Olomouci  

info: www.iporadna.cz  

 

27. října  slavnostní zakončení TDZ 

18:30 

promítání filmu Nevítaní od Tomáše Škrdlanta v sídle naší organizace.  

pořádá: o.s. InternetPoradna.cz  

kde: Ztracená 36, 2.patro, jazyková učebna, počet míst omezen na 25, vstupné dobrovolné.  

info: www.iporadna.cz  

 

 

 

Pelhřimov 
9.září Zahájení Týdnů pro duševní zdraví 2010 v Pelhřimově 

20:00 - 

22:00 

Jazz Pilgrim – hudební vystoupení pelhřimovské skupiny pro veřejnost  

pořádá: FOKUS Vysočina  

kde: Kavárna a knihkupectví Tygřík, Dr. Tyrše 58, Pelhřimov  

info: Warning: include(z_mail_pelhrimov.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 785 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_pelhrimov.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 785 

,www.fokusvysocina.cz , Program  

 

16.září Bowling – turnaj družstev 

17:00 
 

pořádá: FOKUS Vysočina  

kde: Sport club U Dubů, Nádražní 834, Pelhřimov  

http://olomouc.charita.cz/
http://www.iporadna.cz/
http://www.iporadna.cz/
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2010/2010-pelhrimov-fokus-program.jpg


info: Warning: include(z_mail_pelhrimov.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 797 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_pelhrimov.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 797 , 

www.fokusvysocina.cz , Program  

 

17.září Divadlo Hralous 

8:30, 

10:00 

pohádkové představení pro děti  

pořádá: FOKUS Vysočina  

kde: Městské divadlo, Solní 854, Pelhřimov  

info: Warning: include(z_mail_pelhrimov.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 810 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_pelhrimov.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 810 , 

www.fokusvysocina.cz , Program  

 

18.září Pohádkový les pro děti 

13:00 – 

15:00 

 

pořádá: FOKUS Vysočina  

kde: Městské sady, Pelhřimov  

info: Warning: include(z_mail_pelhrimov.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 823 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_pelhrimov.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 823 , 

www.fokusvysocina.cz , Program  

 

22.září Fokusácká šlápota – putování za fotkou 

9:00 - 

15:00 

Turistický pěší výlet na Sedlickou přehradu pro uživatele služeb, dobrovolníky a veřejnost  

pořádá: FOKUS Vysočina  

kde:  

info: Warning: include(z_mail_pelhrimov.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 835 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_pelhrimov.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 835 , 

www.fokusvysocina.cz , Program  

http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2010/2010-pelhrimov-fokus-program.jpg
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http://tdz.cz/soubory/2010/2010-pelhrimov-fokus-program.jpg
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http://tdz.cz/soubory/2010/2010-pelhrimov-fokus-program.jpg


 

29.září „Kdo si vezme na triko všechno moje riziko“  

17:00 - 

18:30 

promítání filmu o sociálních službách pro veřejnost 

Beseda s Prof. PhDr. Pavlem Říčanem, CSc.  

pořádá: FOKUS Vysočina  

kde: Městská knihovna Pelhřimov, hudební oddělení  

info: Warning: include(z_mail_pelhrimov.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 848 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_pelhrimov.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 848 , 

www.fokusvysocina.cz , Program  

 

30.září Sportování ve Fokusu 

14:00 - 

18:00 

turnaj ve stolním tenise, šipkách, petangue, stolním hokeji, ...  

pořádá: FOKUS Vysočina  

kde: FOKUS Vysočina, Humpolecká 736, Pelhřimov  

info: Warning: include(z_mail_pelhrimov.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 860 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_pelhrimov.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 860 , 

www.fokusvysocina.cz , Program  

 

4.října - 

15.října 
Prodej výrobků chráněných dílen FOKUSU Vysočina 

10:00 - 

17:00 

 

pořádá: FOKUS Vysočina  

kde: Masarykovo náměstí 3, Pelhřimov  

info: Warning: include(z_mail_pelhrimov.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 872 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_pelhrimov.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 872 , 

www.fokusvysocina.cz , Program  

 

8.října Vernisáž výstavy 20 let působení FOKUSU na Vysočině 

10:00 - 

17:00 
 

pořádá: FOKUS Vysočina  

http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2010/2010-pelhrimov-fokus-program.jpg
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2010/2010-pelhrimov-fokus-program.jpg
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2010/2010-pelhrimov-fokus-program.jpg


kde: Nádražní 43, Havlíčkův Brod  

info: Warning: include(z_mail_pelhrimov.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 885 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_pelhrimov.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 885 , 

www.fokusvysocina.cz , Program  

 

11.října 

- 

15.října 

Výstava 20 let působení FOKUSU na Vysočině 

10:00 - 

15:00 

 

pořádá: FOKUS Vysočina - středisko Havlíčkův Brod  

kde: Nádražní 43, Havlíčkův Brod  

info: Warning: include(z_mail_havlbrod.php): failed to open stream: No such file or directory in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 898 

Warning: include(): Failed opening 'z_mail_havlbrod.php' for inclusion 

(include_path='.:/usr/share/php') in 

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2010.php on line 898 , 

www.fokusvysocina.cz, Program  

 

 

Písek 
5. října Vernisáž výstavy prací klientů Fokusu 

od 13:00 

ve Foyer kina Portyč (výtvarná a literární tvorba), výstava potrvá do 29. 10.  

pořádá: FOKUS Písek, o.s.  

kde: Foyer kina Portyč, Písek  

info: www.fokus-pisek.cz, Plakát, Tisková zpráva  

 

7. října Den otevřených dveří Fokusu 

10:00 - 15:00 

Den otevřených dveří Fokusu spojený s tvůrčí dílnou  

pořádá: FOKUS Písek, o.s.  

kde: Kollárova ul. 485, Písek  

info: www.fokus-pisek.cz, Plakát, Tisková zpráva  

 

8. října Dopoledne proti stresu 
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10:00 - 13:00 

 

pořádá: FOKUS Písek, o.s.  

kde: Kollárova ul. 485, Písek  

info: www.fokus-pisek.cz, Plakát, Tisková zpráva  

 

2. - 30. listopadu Výstava výrobků 

  

Výstava výrobků terapeutické dílny Fokus v dětském oddělení Městské knihovny Písek  

pořádá: FOKUS Písek, o.s.  

kde: Městská knihovna, Písek  

info: www.fokus-pisek.cz, Plakát, Tisková zpráva  

 

3. listopadu Seminář relaxačního cvičení s Pepanem Šupčíkem  

od 16:00 

 

pořádá: FOKUS Písek, o.s.  

kde: gymnastický sál Středního odborného učiliště,Komenského ul., Písek  

info: www.fokus-pisek.cz, Plakát, Tisková zpráva  

 

říjen - listopad Semináře a diskuse pro studenty středních škol  

  

Semináře a diskuse pro studenty středních škol na téma duševní zdraví a nemoc  

pořádá: FOKUS Písek, o.s.  

kde: SZdrŠ, Gymnázium, Domov mládeže, Písek  

info: www.fokus-pisek.cz, Plakát, Tisková zpráva  

 

 

Praha 
13. - 14. září Jarmark chráněných dílen 

10:00 – 18:00 

Prodej výrobků chráněných dílen Fokusu Praha, o. s. a spřátelených organizací. Přijďte si 

udělat radost a chvíli se zastavit v celodenním shonu!  

pořádá: Fokus Praha, o.s.  

kde: Náměstí Míru, Praha 2  

info: www.fokus-praha.cz  

 

15. září - 10. 

října 
Duše jako múza III. 
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16:00 – 02:00 

Jaká je hranice mezi fantazií a bláznovstvím?Výstava děl duševně nemocných umělců 

Fokusu Praha a spřízněných výtvarníků. Výstava bude zahájena veřejnou vernisáží 15. 9. 

v 19:45 hod.  

pořádá: Fokus Praha, o.s.  

kde: Kino Bio OKO, Františka Křižíka 460/15, Praha 7  

info: www.fokus-praha.cz  

 

16. září Zahradní slavnost v Dolákovce 

16:00 – 22:00 

Zahradní setkání současných i bývalých Fokusáků, příznivců a přátel Fokusu v jeho sídle v 

Dolákově ulici 24. Na programu jsou videa a filmy, které vznikly za 20 let činnosti sdružení, 

koncert kapel Jananas, Jarabáci, A- bomb a skupiny středověké hudby Páni z Kolína, 

workshop pletení košíků, vystoupení jezdeckého oddílu TJ Orion Praha, občerstvení, 

jarmark výrobků chráněných dílen, dětský koutek, projížďky na koni pro děti a další.  

pořádá: Fokus Praha, o.s.  

kde: Fokus Praha, o. s., Dolákova 24, Praha 8 - Bohnice  

info: www.fokus-praha.cz  

 

18. září Tvůrčí odpolednena Trojském vršku 

14:00 – 18:00 

Vyzkoušejte si techniku plstění z ovčí vlny na workshopu přímo v chráněné dílně. Odneste 

si vlastnoruční výrobek a novou zkušenost.  

pořádá: Fokus Praha, o.s.  

kde: Chráněná dílna Trojský vršek, Nádvorní 152, Praha 7 – Trója  

info: www.fokus-praha.cz  

 

18.září Když to s tebou jde do kopce 

14:00 – 19:00 

V průběhu odpoledne budou probíhat koncerty, divadelní happening, výtvarná dílna a 

zážitkový workshop „Hlasy“. To vše se bude konat v kavárně, která jen pro tento den 

vznikne pod širým nebem. Pro návštěvníky to bude symbolická pozvánka do tréninkových 

kaváren Café Na půl cesty a Klub V. kolona, kde Občanské sdružení Green Doors celoročně 

poskytuje služby pracovní rehabilitace.  

pořádá: Občanské sdružení Green Doors  

kde: Vrch Petřín, naproti Bludišti  

info: www.greendoors.cz  

 

18.září Babí léto 

11:00 - 19:00 
Kulturně společenský festival v areálu psychiatrické léčebny nabízí návštěvníkům široký 

program. Od 13.00 do 19.00 můžete shlédnout hudební a divadelní představení, výtvarné 

workshopy - Umakart workshop ryzího umění, Psycho stage, prezntaci terapeutických a 

http://www.fokus-praha.cz/
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chráněných dílen, projít se nově otevřenou interaktivní stezkou a mnoho dalšího. Vystoupí 

mimo jiné Jablkoň / 14.00/, Generation jam, Strojvůdce & psychokat , studenti DAMU, 

Ljuba Skořepová s vynikajícím představením Stará bába tančí /19.00/ a další.  

pořádá: Psychiatrická léčebna Bohnice  

kde: Ústavní 91, Praha 8 - Bohnice, Areál Psychiatrické léčebny Bohnice  

info: www.plbohnice.cz  

 

20. září Módní (po)kusy z Fokusu 

od 17:00 

Přehlídka módy z druhé ruky Dům u Libuše zve na netradiční módní přehlídku, na které 

originální módní kreace předvedou sami jejich autoři - zaměstnanci a klienti občanského 

sdružení Fokus Praha. Modely navíc dotvoří doplňky z dílen Fokusu. Vybrané kousky stejně 

jako doplňky si budete moci zakoupit během dražby po módní přehlídce.  

Doprovodný program: prodej výrobků chráněných dílen Fokusu Praha  

pořádá: Fokus Praha, o.s.  

kde: Dům u Libuše, Libušina 5, Praha 2  

info: www.fokus-praha.cz  

 

22. září - 27. 

října 
„Jak se žije v Libuši“ 

po, út, čt, pá 

11:00 – 17:00 

st 13:00 – 20:00 

Výstava fotografií Martina Suchardy zachycujících aktivity a provoz Domu u Libuše Výstava 

bude zahájena vernisáží, která proběhne 22. 9. v 18:30 hodin  

pořádá: Fokus Praha, o.s.  

kde: Dům u Libuše, Libušina 5, Praha 2  

info: www.fokus-praha.cz  

 

24. září  Benefice pro Fokus Praha 

19:30 

Koncert na oslavu 20. výročí založení sdružení. Duševní nemoci jsou realita! Nezavírejme 

před nimi oči, ale podpořme ty, kteří se snaží udělat život s nimi jednodušší.Výtěžek 

benefičního koncertu bude věnován na financování projektu Blázníš? No A! Více o 

projektu: www.blaznis-no-a.cz  

Pro Fokus zahrají: Psí vojáci, Photolab, Quite quiet  

Vstupenky: 150 Kč v předprodeji, 180 Kč na místě; předprodej Palác Akropolis a Ticketpro  

pořádá: Fokus Praha, o.s.  

kde: Palác Akropolis, Kubelíkova 1548/27, Praha 3  

info: www.fokus-praha.cz  

 

25.září Tesání kamene a improvizované divadelní představení 
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10:00 - 16:00 a 

19:00 - 21:00 

10-16 h: veřejné tesání kamenné sochy; kdokoli může tesat a tvořit, krátce i celou dobu, v 

přítomnosti zkušeného sochaře; 19-21 h: otevřené improvizované představení vedené 

herci Divadla Kámen  

pořádá: Divadlo Kámen, o.s.  

kde: Palmovka - zastávka tram. a Divadlo Kámen, Nekvasilova 2, Praha  

info: www.divadlokamen.cz  

 

29. září  Ping-pong turnaj 

14:00 

Tradiční turnaj ve stolním tenise, do kterého se může přihlásit každý. Na soutěžící čeká 

drobné občerstvení z kuchyně chráněného bydlení. Začátek akce ve 14 hodin.  

pořádá: Fokus Praha, o.s.  

kde: Dům na Lehovci, Metujská 907, Praha 9 – Lehovec  

info: www.fokus-praha.cz  

 

29.září Martin Komárek: Starý nácek 

20:00 

Divadelní představení Bohnické Divadelní Společnosti ®. Hrají: David Matásek, Hana 

Seidlová, Petr Vaněk, Ondřej Bauer, a herci BDS. Ponurá groteska o selhání a smrti 

geniálního umělce Knuta Hamsuna.  

pořádá: Bohnická divadelní společnost ®  

kde: Experimentální prostor Roxy/NoD, Dlouhá 33, Praha 1  

info: www.bohnicka.cz  

 

30. září - 

27.října 
Výstava „8 v1“ 

každý všední 

den od 9 do 16 

hodin 

Výstava prací osmi členů arteterapeutické skupiny, které vznikly v ateliéru Komunitního 

centra Břevnov. Výstava bude zahájena vernisáží 30. 9. v 18:00 hodin  

pořádá: Fokus Praha, o.s.  

kde: Komunitní centrum Břevnov, Meziškolská 2, Praha - Břevnov  

info: www.fokus-praha.cz  

 

2.října Hlínohraní 

13:00 - 18:00 

Tvůrčí odpoledne, při kterém si návštěvníci mohou vyzkoušet práci s keramickou hlínou a 

odnést si výrobek domů.  

pořádá: Fokus Praha, o.s.  

kde: Chráněná dílna Výtvarná, Roztylské náměstí 2772, Praha 4 – Spořilov  

info: www.fokus-praha.cz  
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6.října - 

5.listopadu  
Podzimní výstava výrobků Trojského vršku 

každý všední 

den od 8 do 17 

hodin 

Prodejní výstava výrobků vyráběných v chráněné dílně Trojský vršek vitrážovou technikou 

Tiffani. V rámci výstavy bude možné zakoupit tradičně vyráběné i zcela nové typy výrobků. 

Zároveň se veřejnosti poprvé představí vánoční kolekce. Akce bude zahájena vernisáží 6. 

10. v 18:00 hodin.  

pořádá: Fokus Praha, o.s.  

kde: Cukrárna, Balbínova 23a (na rohu s Mánesovou ulicí), Praha 2 – Vinohrady  

info: www.fokus-praha.cz  

 

7.října  Den otevřených dveří Fokusu v Mělníku 

9:00 - 15:00 

Vernisáž nových prostor Centra denních aktivit (CDA), chráněné dílny (CHD) a komunitního 

týmu (KoT) spolu s Centrem programů podpory zaměstnávání (CPPZ)  

Doprovodný program: jarmark výrobků chráněných dílen  

pořádá: Fokus Praha, o.s.  

kde: CHD - Fugnerova 3343, Mělník, CDA – 5. května 140, Mělník, KoT a CPPZ – Náměstí 

Míru 30, Mělník  

info: www.fokus-praha.cz  

 

9.října  Rozloučení s létem aneb Kančí hody 

  

Přijďte ochutnat kančí na šípkové omáčce, které pro vás připraví sociální firma Jůnův statek  

pořádá: Fokus Praha, o.s.  

kde: Jůnův statek, Sedlec 9, Sedlec u Líbeznic  

info: www.fokus-praha.cz  

 

10.října  Jak zní blázni? 

17:30 – 19:00 a 

20:00 – 21:30 

Živá, veřejná, moderovaná diskuse o fenoménu bláznění. U příležitosti oslav 20 let činnosti 

neziskové organizace Fokusu Praha, o.s. podporující lidi se zkušeností s duševní nemocí. 

Moderuje Jaroslav Dušek.  

pořádá: Fokus Praha, o.s.  

kde: Divadlo Kampa, ostrov Kampa, Praha  

info: www.fokus-praha.cz  

 

12.října Martin Komárek: Starý nácek 

20:00 

Divadelní představení Bohnické Divadelní Společnosti ®. Hrají: David Matásek, Hana 

Seidlová, Petr Vaněk, Ondřej Bauer, a herci BDS. Ponurá groteska o selhání a smrti 

geniálního umělce Knuta Hamsuna.  

pořádá: Bohnická divadelní společnost ®  
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kde: Experimentální prostor Roxy/NoD, Dlouhá 33, Praha 1  

info: www.bohnicka.cz  

 

 

Rožnov pod Radhoštěm 
1.září - 

31.října 
PO CITY 

9:00 – 

16.30 

Výstava fotografií. Pokus o zachycení pocitů člověka dnešní doby.  

pořádá: Iskérka – o.s.  

kde: Městská knihovna, Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  

info: www.iskerka.cz, Program  

 

1.září - 

31.října 
ISKÉRKOVÉ TVOŘENÍ 

9:00 – 

16.30 

Výstava. Výtvarné a literární práce uživatelů centra Iskérka.  

pořádá: Iskérka – o.s.  

kde: Městská knihovna, Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  

info: www.iskerka.cz, Program  

 

2.září VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ PO CITY 

17:00 

 

pořádá: Iskérka – o.s.  

kde: Městská knihovna, Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  

info: www.iskerka.cz, Program, Plakát  

 

15.září RANDEFOUS S ISKÉRKOU 

13:00 - 

16:00 

Společné zpívánky*Pozvánky na Týdny pro duševní zdraví*Předprodej lístků na divadelní 

představení Robinson Crusoe*Seznámení s Iskérkou  

pořádá: Iskérka – o.s.  

kde: Rožnovské náměstí  

info: www.iskerka.cz, Program, Plakát  

 

4.října ROBINSON CRUSOE 

18:00 Divadelní představení/Teátr Víti Marčíka Zamyšlení nad samotou člověka, přátelstvím a 

smyslem všeho dění. Představení plné krkolomných kousků,dramatických okamžiků a humoru.  
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pořádá: Iskérka – o.s.  

kde: Janíkova stodola, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov p.R.  

info: www.iskerka.cz, Program, Plakát  

 

4.října DOMÁCÍ NÁSILÍ 

10:00 

Přednáška s besedou/Poradna pro ženy a dívky Rožnov p.R. „Násilí v partnerském vztahu, 

rozpoznání varovných signálů během chození, specifika domácího násilí a formy pomoci, jak si 

nenechat ublížit – film To všechno z lásky.“ Pro žáky ZŠ.  

pořádá: Iskérka – o.s.  

kde: ZŠ Pod Skalkou, Rožnov p.R.  

info: www.iskerka.cz, Program  

 

5.října CHCETE VĚDĚT, JAK SE ŽIJE S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM? ZEPTEJTE SE NÁS... 

13:00 

Beseda/o.s. Vida 

„ Vztahy a návrat do běžného života.“ Pro uživatele centra Iskérka .  

pořádá: Iskérka – o.s.  

kde: Sociální centrum denních aktivit Iskérka, Svazarmovská(budova Alberta, u bývalého areálu 

Tesly), 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  

info: www.iskerka.cz, Program  

 

5.října CHCETE VĚDĚT, JAK SE ŽIJE S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM? ZEPTEJTE SE NÁS... 

17:00 

Přednáška/o.s.Vida 

„ Jak duševní onemocnění vnímá rodina - zkušenosti příbuzného.“ Pro veřejnost.  

pořádá: Iskérka – o.s.  

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

info: www.iskerka.cz, Program  

 

6.října CHCETE VĚDĚT, JAK SE ŽIJE S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM? ZEPTEJTE SE NÁS... 

8:00 

Beseda/o.s. Vida 

„Jaké je to žít s duševní nemocí – o zkušenostech s životem s duševní nemocí.“ Pro žáky 

gymnázia.  

pořádá: Iskérka – o.s.  

kde: Gymnázium v Rožnově p.R.  

info: www.iskerka.cz, Program  

 

7.října ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ STÁRNUTÍ MOZKU 
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http://www.iskerka.cz/
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http://www.iskerka.cz/
http://tdz.cz/soubory/2010/2010-roznov-iskerka-program.pdf
http://www.iskerka.cz/
http://tdz.cz/soubory/2010/2010-roznov-iskerka-program.pdf


17:00 

Přednáška/Ing.Dana Steinová,Česká spol. pro trénování paměti a mozkový jogging „Co můžeme 

sami udělat,abychom byli mentálně fit?“  

pořádá: Iskérka – o.s.  

kde: Kulturní dům Zubří, Hamerská 10, Zubří  

info: www.iskerka.cz, Program  

 

12.října SETKÁNÍ S UTRPENÍM A TÍM,KDO HO NESE 

17:00 

Přednáška/Mgr.Marcela Řezníčková 

„Co dělat, když se dostanu do obtížné životní situace,když mě potká neštěstí,když ztratím blízkou 

osobu...“  

pořádá: Iskérka – o.s.  

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

info: www.iskerka.cz, Program  

 

15.října MÝTY PSYCHIATRIE 

17:00 

Přednáška/ MUDr.Šárka Matelová,Mgr.Renata Otevřelová,Psychiatrická léčebna Kroměříž 

„Informace o některých duševních onemocněních,nejčastěji tradované mýty a jiná nepravdivá 

tvrzení,duševní nemoci v rámci historických souvislostí.“  

pořádá: Iskérka – o.s.  

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

info: www.iskerka.cz, Program  

 

19.října POCITY A ROZUM – KOMU DŮVĚŘOVAT? 

17:00 

Přednáška/Mgr.P.Piotr Wardecki „Základní lidské pocity a jejich úloha ve společenském i 

osobním životě.“  

pořádá: Iskérka – o.s.  

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

info: www.iskerka.cz, Program  

 

22.října KOČKA NA ROZPÁLENÉ PLECHOVÉ STŘEŠE 

17:30 

Filmová projekce Příběh ženy, jež není schopna se vymanit z přediva složitých rodinných vztahů.  

pořádá: Iskérka – o.s.  

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

info: www.iskerka.cz, Program  

 

23.října TVŮRČÍ PSANÍ 

http://www.iskerka.cz/
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14:30 - 

16:30 

Prožitkový seminář/Mgr.Jana Ungerová „Když mám začít psát a nevím,jak na to.Hry se slovy a 

psaním,aneb objev,co je v tobě!Kdyby to nemuselo být dokonalé,udělal bych to asi tak…“ Nutno 

nahlásit: 774 064 755; alena.jbaili@seznam.cz  

pořádá: Iskérka – o.s.  

kde: Sociální centrum denních aktivit Iskérka, MŠ 1.máje 864, 756 61 Rožnov p.R.  

info: www.iskerka.cz, Program  

 

23.října TVŮRČÍ MYŠLENÍ 

17:30 - 

19:30 

Prožitkový seminář/Mgr.Jana Ungerová „Co děláme, když myslíme? Jak myslet společně? Kde 

vzít dobrý nápad, nepřichází-li sám od sebe?...“ Nutno nahlásit: 774 064 755; 

alena.jbaili@seznam.cz  

pořádá: Iskérka – o.s.  

kde: Sociální centrum denních aktivit Iskérka, MŠ 1.máje 864, 756 61 Rožnov p.R.  

info: www.iskerka.cz, Program  

 

26.října LÁSKA NEROSTE NA POLI 

17:00 

Přednáška/Kamila Rýparová, Poradna pro ženy a dívky, Rožnov p.R. „Láska a její podoby 

v partnerských vztazích,jak vypěstovat a prožívat lásku,co dělat,když se to nedaří.“  

pořádá: Iskérka – o.s.  

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

info: www.iskerka.cz, Program  

 

 

Rumburk 
16.září "JAK DUŠE MALUJE" 

16:00 - 

18.00 

Vernisáž výstavy obrazů z výtvarných setkání v Agentuře Pondělí  

pořádá: Agentura Pondeli  

kde: Kafé bar, Dům kultury Střelnice Rumburk  

info: www.agenturapondeli.cz  

 

24.září fESTIVAL dUCHOLOĎ 

14:00 - 

22.00 

fESTIVAL dUCHOLOĎ vyplouvá společným bubnováním z Lužického náměstí v Rumburku, odkud 

bujarým průvodem dorazí ke kulturnímu domu Střelnice, kde zakotví na samotném programu 

festivalu.  

pořádá: Agentura Pondeli  

kde: Lužické náměstí, Rumburk  

info: www.agenturapondeli.cz  

http://www.iskerka.cz/
http://tdz.cz/soubory/2010/2010-roznov-iskerka-program.pdf
http://www.iskerka.cz/
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http://www.agenturapondeli.cz/
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1.října Fimly z dUCHOLOĎĚ 

10:00 - 

20.00 

Projekce filmů pro střední školy a veřejnost zachycující život lidí s postižením.  

pořádá: Agentura Pondeli  

kde: kino, KD Střelnice, Rumburk  

info: www.agenturapondeli.cz  

 

 

Řevnice 
6.října " Žijeme podle scénáře ?" 

19.00 

Beseda s psycholožkou. Testem budete mít možnost zjistit, zda váš život a vztahy nadále ovlivňují 

dávné rodičovské příkazy, nebo zda dokážete jednat v souladu se svým prožíváním, realisticky vnímat 

okolí a své skutečné potřeby. Po ukončení besedy se zájemci mohou seznámit s technikou 

zakotveného prožívání - focusingu.  

pořádá: OS Náruč  

kde: Kavárna Modrý domeček, Nám.Krále Jiřího z Poděbrad 3, Řevnice 252 30  

info: www.os-naruc.cz  

 

 

Strakonice 
13. října Den otevřených dveří  

9:00 - 17:00 

 

pořádá: FOKUS Písek, o.s.  

kde: Bezděkovská 216, Strakonice  

info: www.fokus-pisek.cz, Plakát, Tisková zpráva  

 

14. října Turnaj v petanque  

13:00 - 

17:00 

 

pořádá: FOKUS Písek, o.s.  

kde: Bezděkovská 216 , Strakonice, v prostorech zahrady Fokusu  

info: www.fokus-pisek.cz, Plakát, Tisková zpráva  

 

21. října Přednáška o léčivých účincích bylin  

http://www.agenturapondeli.cz/
http://www.os-naruc.cz/
http://www.fokus-pisek.cz/
http://tdz.cz/soubory/2010/2010-strakonice-fokus-plakat.pdf
http://tdz.cz/soubory/2010/2010-pisek-fokus-tz.pdf
http://www.fokus-pisek.cz/
http://tdz.cz/soubory/2010/2010-strakonice-fokus-plakat.pdf
http://tdz.cz/soubory/2010/2010-pisek-fokus-tz.pdf


13:00 - 

15:00 

 

pořádá: FOKUS Písek, o.s.  

kde: Bezděkovská 216, Strakonice  

info: www.fokus-pisek.cz, Plakát, Tisková zpráva  

 

27. října Bazárek  

9:00 - 17:00 

Bazárek oblečení, doplňků a výrobků klientů . Příjem věcí do bazaru v úterý 26.10. od 9 do 14 

hod.  

pořádá: FOKUS Písek, o.s.  

kde: Bezděkovská 216, Strakonice  

info: www.fokus-pisek.cz, Plakát, Tisková zpráva  

 

22. října Benefiční koncert  

od 20:00 

Benefiční koncert JANIS JOPLIN Revival a G.O.O.S.  

pořádá: FOKUS Písek, o.s.  

kde:Music Bar Křemelka, Strakonice  

info: www.fokus-pisek.cz, Plakát, Tisková zpráva  

 

 

Teplice 
1.září  VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ KLIENTŮ FOKUSU TEPLICE 

17:00 - 

vernisáž 

výstavy 

Výstava výběru prací vzniklých v rámci aktivit teplické pobočky Fokusu Ústí nad Labem. Výstava 

potrvá do 30. září.  

pořádá: FOKUS Ústí nad Labem - pobočka Teplice  

kde: Církev československá husitská, Českobratrská 22, Teplice  

info: www.fokusul.cz, Program  

 

16.září  SETKÁNÍ V "NAŠÍ ADRESE" 

16:00 

Povídání na téma „Křehká hranice mezi duševním zdravím a duševní nemocí“. Setkání 

pracovníků a dobrovolníků Fokusu s veřejností.  

pořádá: FOKUS Ústí nad Labem - pobočka Teplice  

kde: Kavárna týdeníku Naše adresa, Krupská 18/31, Teplice  

info: www.fokusul.cz, Program  

 

23.září  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

http://www.fokus-pisek.cz/
http://tdz.cz/soubory/2010/2010-strakonice-fokus-plakat.pdf
http://tdz.cz/soubory/2010/2010-pisek-fokus-tz.pdf
http://www.fokus-pisek.cz/
http://tdz.cz/soubory/2010/2010-strakonice-fokus-plakat.pdf
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http://tdz.cz/soubory/2010/2010-strakonice-fokus-plakat.pdf
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http://www.fokusul.cz/
http://tdz.cz/soubory/2010/2010-usti-fokus-brozura.pdf
http://www.fokusul.cz/
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10:00 - 

17:00 

Prezentace služeb a prohlídka prostorů teplické pobočky Fokusu Ústí nad Labem a teplické 

kavárny Bárka kafe. V rámci dne proběhne prodejní výstava výrobků z chráněných dílen 

Fokusu, ukázka paličkování a ručních prací, beseda se studenty středních škol, ochutnávka bio 

občerstvení.  

pořádá: FOKUS Ústí nad Labem - pobočka Teplice  

kde: Kavárna týdeníku Naše adresa, Krupská 18/31, Teplice  

info: www.fokusul.cz, Program  

 

8.října  SETKÁNÍ S FOKUSEM (TEPLICKÁ POBOČKA) 

16:00 - 

20:00 

První kulturní akce v nově připravované kavárně Bárka kafe. V rámci kulturního programu 

proběhne vystoupení divadelního spolku Panoptikum Maxe Fische, zahájení výstavy obrazů 

Radka Deáka, hudební vystoupení Jarda & Ondra, ukázka paličkování, ochutnávka bio 

občerstvení a sushi, veselá dražba, překvapení pro každého.  

pořádá: FOKUS Ústí nad Labem - pobočka Teplice  

kde: Bárka kafe, Školní 26, Teplice  

info: www.fokusul.cz, Program  

 

 

Ústí n. Labem 
1.září - 

5.října 
ART BRUT – VÝSTAVA 

  

Art Brut (tzv. syrové umění) označuje tvorbu většinou umělecky neškolených autorů tvořících pod 

vlivem silných niterných pohnutek. Výsledkem jsou osobní výpovědi charakteristické syrovou a 

nestylizovanou podobou. Výstava představí díla Zdeňka Koška, Jany Boučkové, Mojmíry 

Dejmkové, Radka Deáka, Mnoháčka Zgublačenka a dalších.  

pořádá: FOKUS Ústí nad Labem  

kde: Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. l.  

info: www.fokusul.cz, Program, Plakát, Plakát Ústí  

 

16.září HOUPACÍ KONĚ + PSÍ VOJÁCI – KONCERT 

20:00 

Houpací koně staví na syrovém zvuku a českých textech a je pro ně důležité město, ze kterého 

pochází – Ústí nad Labem. Psí vojáci jsou undergroundovou legendou a v čele se zpěvákem, 

pianistou, skladatelem a textařem Filipem Topolem oslavili nedávno 30 let své existence.  

pořádá: FOKUS Ústí nad Labem  

kde: Národní dům v Ústí n. L.  

info: www.fokusul.cz, Program, Plakát, Plakát Ústí  

 

17.září JAN HAUBELT – UMĚLECKÝ PROJEKT V PROSTORU KAVÁRNY 

http://www.fokusul.cz/
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Jan Haubelt ve své tvorbě pracuje s „ohledáváním“ všedně vnímané reality a nabízí jiné možnosti 

pohledů na svět kolem nás. Realitu nenápadně nahrazuje imitací či její význam mírným posunutím 

mění. Projekt se stane součástí interiéru kavárny.  

pořádá: FOKUS Ústí nad Labem  

kde: Bárka kafe  

info: www.fokusul.cz, Program, Plakát Ústí  

 

20.září BUNNY A BÝK – PAUL KING / VB / 2009 / 95 MIN 

20:00 

Stephen Turnbull je mužem rutiny. Každý den se přesně 27 minut sprchuje, 4 minuty si čistí zuby, 

8 minut kloktá a 7 minut používá zubní nit. Už víc než rok neopustil svůj byt. Jednoho dne mu však 

myši rozežerou jeho zeleninové lasagne a tak se rozhodne, že se pokusí vyjít ven.  

pořádá: FOKUS Ústí nad Labem  

kde: Klub Mumie  

info: www.fokusul.cz, Program, Plakát Ústí  

 

20.září Projekce dokumentárních filmů 

9:00 

PO ČEM HOLKY TOUŽÍ – ELIZABETH MASSIE / USA / 2001 / 33 MIN 

Co si myslí dospívající dívky o médiích a způsobu, jakým ovlivňují jejich život? Dokument přináší 

názory jedenácti dívek, které se svěřují se svými sny a touhami, ale také s tím, jak vnímají mediální 

obraz „krásné, sexy dívky“. 

 

HLEDÁNÍ MOUDROSTI STÁŘÍ – TOMÁŠ ŠKRDLANT / ČR / 2002 / 57 MIN 

Co je to stáří a jak se projevuje? Kromě víceméně očekávaného smutku, nostalgie a bolesti se k 

nám ve výpovědích dostává i radost, vtip, ironie a aktivní přístup k životu těch lidí, kteří mají na 

zádech od šesti do desíti křížků.  

pořádá: FOKUS Ústí nad Labem  

kde: Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. l.  

info: www.fokusul.cz, Program, Plakát Ústí  

 

20.září Projekce dokumentárních filmů 

11:00 

JAK MOTÝL – EWA PIETA / POLSKO / 2004 / 29 MIN 

Přemek se narodil s těžkým tělesným handicapem. Do svých šesti let věřil, že je stejný jako ostatní 

a že jeho matka rozumí skřekům, které on sám považuje za odpovědi. Postupně ale zjistil, že nikdo 

netuší, že je duševně zcela v pořádku. Až po mnoha letech strávených v ústavu objevila terapeutka 

signály, které k ní Přemek vysílal. Naučila ho speciální obrázkový jazyk díky němuž postižený 

chlapec v šestnácti letech poprvé začal komunikovat se svým okolím...  

 

STESKY SVĚDOMITÉ DCERY – DEBORAH HOFFMANN / USA / 1994 / 44 MIN 

Když její matka onemocněla Alzheimerovou chorobou, snažila se Deborah Hoffmann o nemožné – 

chtěla zvrátit matčinu zapomnětlivost a zmatečnost. S postupující demencí se prohlubovala i 

frustrace „svědomité dcery“. Snímek vypráví o cestě, jíž si Deborah prošla ke smíření s matčinou 

http://www.fokusul.cz/
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proměnou.  

pořádá: FOKUS Ústí nad Labem  

kde: Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. l.  

info: www.fokusul.cz, Program, Plakát Ústí  

 

21.září Projekce dokumentárních filmů 

11:00 

DĚTI ZE STANICE LENINGRADSKÁ – H. POLAK, A. CELÍNSKI / POLSKO / 2004 / 35 MIN 

Od pádu železné opony se v zemích bývalého Sovětského svazu ocitlo na ulici jeden až čtyři 

miliony dětí. Dokument přibližuje komunitu dětských bezdomovců živořících na moskevské stanici 

metra Leningradská. 

POHŘEBIŠTĚ LODÍ – P. HEILBUTH, H. BULON / DÁNSKO / 2000 / 29 MIN 

V indických šrotovištích pracují dělníci na likvidaci lodí, které v západním světě nevyhovují 

bezpečnostním standardům. Hřbitov lodí ale neskýtá svým zaměstnancům žádná ochranná 

opatření – každý týden tu zahyne jeden člověk. 

ÚŽERA – MARTIN ŘEZNÍČEK / ČESKÁ REPUBLIKA / 2001 / 29 MIN 

Půjčíte si peníze a za měsíc musíte vrátit dvojnásobek. Pokud nemůžete, dluh se zdvojnásobí. 

Geometrická řada roste do astronomických výšek. Na konci číhá nejen nemožnost sumu splatit, 

ale i ohrožení života. Film přináší svědectví o úžeře neboli lichvě, která se v posledních letech 

rozšířila v českých chudinských ghettech.  

pořádá: FOKUS Ústí nad Labem  

kde: Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. l.  

info: www.fokusul.cz, Program, Plakát Ústí  

 

21.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 Bohnická Company a 

teplická kapela Čistírna pokaždé jinak hrající směs ska, rocku, funku a balkánské dechovky. Na 

místě bude možnost občerstvení, ochutnávky vín, biomoštů a sýrů.  

pořádá: FOKUS Ústí nad Labem  

kde: Mírové náměstí  

info: www.fokusul.cz, Program, Plakát, Plakát Ústí  

 

21.září MEDIKACE A SEXUALITA V PSYCHIATRII 

9:30 - 

16:00 

Celostátní konferenci svépomocných hnutí pořádá občanské sdružení Self help Ústí nad Labem a 

Vida. Cílovou skupinou konference jsou lidé s duševním onemocněním, rodiče, příbuzní, odborníci 

v oblasti duševního zdraví i široká veřejnost. Přednášející: MUDr. Petr Zahradník, Mgr. Ivana 

Vlčková (ředitelka sociálních služeb Fokusu Ústí nad Labem) a laici. Po obědě proběhnou 

workshopy k daným tématům.  

pořádá: FOKUS Ústí nad Labem  
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kde: Severočeská vědecká knihovna v Ústí n.L.  

info: www.fokusul.cz, Program, Plakát Ústí  

 

22.září MNOHÁČEK ZGUBLAČENKO – AUTORSKÉ ČTENÍ 

18:00 

Hrdý autista přednese „cinknuté“ básničky z prostředí psychiatrických klinik. www.zgublacenko.cz  

pořádá: FOKUS Ústí nad Labem  

kde: Bárka kafe  

info: www.fokusul.cz, Program, Plakát Ústí  

 

22.září JAROSLAV BALVÍN – MÁCHA – DENÍKY – AUTORSKÉ ČTENÍ 

19:00 

Editor a publicista představí svůj prozaický debut Mácha – Deníky. Letní milostný román se 

odehrává v současném Máchově kraji a je prosycen citacemi i „překrady“ z Máchových děl i z 

knížek o Máchovi, od jehož narození letos uplyne 200 let. www.jaroslavbalvin.cz  

pořádá: FOKUS Ústí nad Labem  

kde: Bárka kafe  

info: www.fokusul.cz, Program, Plakát Ústí  

 

27.září MARIAN PALLA – MALOVÁNO HLÍNOU 

18:00 

Marian Palla (umělec, malíř, básník a spisovatel) vychází z okruhu konceptuální brněnské scény. 

Jeho hlínou malované obrazy jsou plné humoru, dada poezie, potěšení z všedních i nevšedních 

banalit a hravého dialogu mezi obrazem a jeho názvem.  

pořádá: FOKUS Ústí nad Labem  

kde: Bárka kafe  

info: www.fokusul.cz, Program, Plakát Ústí  

 

27.září ÚTĚK – FRANCOIS OZON / FRANCIE / 2009 / 88 MIN 

20:00 

Mousse a Louis jsou mladí, krásní, bohatí a zamilovaní. Jejich život ale ovládly drogy. Jednoho dne 

se předávkují a Louis umírá. Mousse přežije a brzy zjistí, že je těhotná. Dobře situovaná rodina 

Louise se s tím nehodlá smířit a trvá na interrupci. Jak dopadne útěk před pokryteckou 

společností…?  

pořádá: FOKUS Ústí nad Labem  

kde: Klub Mumie  

info: www.fokusul.cz, Program, Plakát Ústí  

 

27.září SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA 
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14:00 - 

17:00 

Kulatý diskusní stůl – jak může státní správa a samospráva podporovat pro-rodinnou politiku? Jaké 

zkušenosti s „místními partnerstvími pro rodinu“ mají v sousedním Sasku? Spojeno s výstavou 

fotografií Aktivní otcovství o.s. Nesehnutí. V rámci projektu HESTIA 2 - Podpora realizace 

partnerství k rodinné politice na místní a regionální úrovni a procesů komunitního plánování 

v oblasti slaďování pracovního a rodinného života.  

pořádá: FOKUS Ústí nad Labem  

kde: Severočeská vědecká knihovna v Ústí n.L.  

info: www.fokusul.cz, Program, Plakát Ústí  

 

28.září Simona Babčáková – Second sekec – divadlo 

20:00 

Bláznivě improvizační večery Simony Babčákové "Second sekec aneb hlava nehlava" s živým 

hudebním doprovodem volně navazují na dříve uváděný Sekec mazec Jaroslava Duška.  

pořádá: FOKUS Ústí nad Labem  

kde: Klub Mumie  

info: www.fokusul.cz, Program, Plakát Ústí  

 

29.září Projekce dokumentárních filmů 

17:00 

PO ČEM HOLKY TOUŽÍ – ELIZABETH MASSIE / USA / 2001 / 33 MIN 

Co si myslí dospívající dívky o médiích a způsobu, jakým ovlivňují jejich život? Dokument přináší 

názory jedenácti dívek, které se svěřují se svými sny a touhami, ale také s tím, jak vnímají mediální 

obraz „krásné, sexy dívky“. 

 

HLEDÁNÍ MOUDROSTI STÁŘÍ – TOMÁŠ ŠKRDLANT / ČR / 2002 / 57 MIN 

Co je to stáří a jak se projevuje? Kromě víceméně očekávaného smutku, nostalgie a bolesti se k 

nám ve výpovědích dostává i radost, vtip, ironie a aktivní přístup k životu těch lidí, kteří mají na 

zádech od šesti do desíti křížků.  

pořádá: FOKUS Ústí nad Labem  

kde: Bárka kafe  

info: www.fokusul.cz, Program, Plakát Ústí  

 

29.září Projekce dokumentárních filmů 

19:00 

JAK MOTÝL – EWA PIETA / POLSKO / 2004 / 29 MIN 

Přemek se narodil s těžkým tělesným handicapem. Do svých šesti let věřil, že je stejný jako ostatní 

a že jeho matka rozumí skřekům, které on sám považuje za odpovědi. Postupně ale zjistil, že nikdo 

netuší, že je duševně zcela v pořádku. Až po mnoha letech strávených v ústavu objevila terapeutka 

signály, které k ní Přemek vysílal. Naučila ho speciální obrázkový jazyk díky němuž postižený 

chlapec v šestnácti letech poprvé začal komunikovat se svým okolím...  

 

STESKY SVĚDOMITÉ DCERY – DEBORAH HOFFMANN / USA / 1994 / 44 MIN 

Když její matka onemocněla Alzheimerovou chorobou, snažila se Deborah Hoffmann o nemožné – 

chtěla zvrátit matčinu zapomnětlivost a zmatečnost. S postupující demencí se prohlubovala i 
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frustrace „svědomité dcery“. Snímek vypráví o cestě, jíž si Deborah prošla ke smíření s matčinou 

proměnou.  

pořádá: FOKUS Ústí nad Labem  

kde: Bárka kafe  

info: www.fokusul.cz, Program, Plakát Ústí  

 

30.září Projekce dokumentárních filmů 

19:00 

DĚTI ZE STANICE LENINGRADSKÁ – H. POLAK, A. CELÍNSKI / POLSKO / 2004 / 35 MIN 

Od pádu železné opony se v zemích bývalého Sovětského svazu ocitlo na ulici jeden až čtyři 

miliony dětí. Dokument přibližuje komunitu dětských bezdomovců živořících na moskevské stanici 

metra Leningradská. 

POHŘEBIŠTĚ LODÍ – P. HEILBUTH, H. BULON / DÁNSKO / 2000 / 29 MIN 

V indických šrotovištích pracují dělníci na likvidaci lodí, které v západním světě nevyhovují 

bezpečnostním standardům. Hřbitov lodí ale neskýtá svým zaměstnancům žádná ochranná 

opatření – každý týden tu zahyne jeden člověk. 

ÚŽERA – MARTIN ŘEZNÍČEK / ČESKÁ REPUBLIKA / 2001 / 29 MIN 

Půjčíte si peníze a za měsíc musíte vrátit dvojnásobek. Pokud nemůžete, dluh se zdvojnásobí. 

Geometrická řada roste do astronomických výšek. Na konci číhá nejen nemožnost sumu splatit, 

ale i ohrožení života. Film přináší svědectví o úžeře neboli lichvě, která se v posledních letech 

rozšířila v českých chudinských ghettech.  

pořádá: FOKUS Ústí nad Labem  

kde: Bárka kafe  

info: www.fokusul.cz, Program, Plakát Ústí  

 

4.října JÁ TAKY – Á. PASTOR, A. NAHARRO / ŠPANĚLSKO / 2009 / 103 MIN  

20:00 

Čtyřiatřicetiletý Daniel je prvním Evropanem s Downovým syndromem, který vystudoval 

univerzitu. Začíná pracovat a seznamuje s volnomyšlenkářskou kolegyní Laurou. Brzy se do Laury 

zamiluje, čímž k sobě přitáhnou pozornost svých kolegů i rodin. Ve „svých“ světech se oba stanou 

vyděděnci.  

pořádá: FOKUS Ústí nad Labem  

kde: Klub Mumie  

info: www.fokusul.cz, Program, Plakát Ústí  

 

6.října Rara Avis  

20:00 

Rara Avis patří k velkým objevům na domácí scéně. Skladby na jejich debutovém albu „The 

Portrait“ zasahují do nejhlubších zákoutí lidského nitra a rezonují mezi expresivitou a 

introvertností. Hudba Rara Avis je naléhavá, frustrující a energická.  

pořádá: FOKUS Ústí nad Labem  

kde: Klub Mumie  

info: www.fokusul.cz, Program, Plakát Ústí  
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7.října SERIÓZNÍ MUŽ – BRATŘI COENOVÉ / USA, FRANCIE, VB / 2009 / 105 MIN 

20:00 

Profesor fyziky Larry Gopnik na zapadlé středozápadní univerzitě se právě dozvěděl od své ženy, 

že ho opouští. Larryho bratr je nezaměstnaný, syn je problémový, dcera krade a k tomu ho 

překrásná sousedka mučí nudismem při opalování. Může Larrymu někdo pomoci?  

pořádá: FOKUS Ústí nad Labem  

kde: Klub Mumie  

info: www.fokusul.cz, Program, Plakát Ústí  

 

8.října SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ ANO ČI NE?  

9:00 a 

12:00  

Společný česko-německý workshop. Zkušenosti z práce v chráněných dílnách, integračních firmách 

a sociálních firmách v ČR a v Německu. V rámci projektu Integrace bez hranic podpořeného z EU 

Programu Cíl3 na podporu přeshraniční spolupráce.  

pořádá: FOKUS Ústí nad Labem  

kde: 9:00 Fokus Ústí n.L. Vaňov, 12:00 Bárka kafe  

info: www.fokusul.cz, Program, Plakát Ústí  

 

11.října SINGLE MAN – TOM FORD / USA / 2009 / 101 MIN 

20:00 

Film zachycuje den v životě vysokoškolského učitele George, který se právě vyrovnává se smrtí 

svého dlouholetého partnera Jima. Příběh lidské samoty uprostřed barevné a bezstarostné 

Ameriky začátku 60. let.  

pořádá: FOKUS Ústí nad Labem  

kde: Klub Mumie  

info: www.fokusul.cz, Program, Plakát Ústí  

 

13.října Jaroslav Dušek (DIVADLO LÁVKA) – ČTYŘI DOHODY (KNIHA MOUDROSTI STARÝCH TOLTÉKŮ) 

19:00 

1. Nehřešte slovem 2. Neberte nic osobně 3. Nevytvářejte si žádné domněnky 4. Dělejte vše, jak 

nejlépe dovedete, ale ne lépe. Jaroslav Dušek exceluje ve scénickém zpracování slavné knihy Dona 

Miguela Ruize, která je založená na staré toltécké moudrosti. 

Benefiční akce – představení se koná u příležitosti Mezinárodního dne pro duševní zdraví a 

výtěžek bude použit na nákup vybavení pracovně rehabilitačních programů Fokusu Ústí nad 

Labem (děkujeme divadlu Lávka za vstřícné podmínky a Nadaci Divoké husy, která výtěžek akce 

zdvojnásobí).  

pořádá: FOKUS Ústí nad Labem  

kde: Severočeské divadlo opery a baletu Ústí n. L.  

info: www.fokusul.cz, Program, Plakát, Plakát Ústí  
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25.října PREZENTACE NOVÝCH PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE 

9:00 - 

14:00  

Konference, konající se pod záštitou Bc. Zuzany Kailové, náměstkyně primátora Statutárního 

města Ústí nad Labem, je určena pro širokou odbornou i laickou veřejnost a představí nové 

projekty podpořené z fondů Evropské unie realizované v rámci Programu aktivní politiky města 

Ústí nad Labem. Prezentuje možné finanční zdroje pro rozvoj sociální ekonomiky, lidských zdrojů, 

trhu práce, vzdělávání a neziskového sektoru vůbec, rovněž související zahraniční projekty jako 

ukázky „dobré praxe“.  

Pořadatel: Statutární město Ústí nad Labem ve spolupráci s Centrem komunitní práce Ústí nad 

Labem  

pořádá: FOKUS Ústí nad Labem  

kde: Severočeská vědecká knihovna v Ústí n.L.  

info: www.fokusul.cz, Program, Plakát Ústí  
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