
Program Týdne pro duševní zdraví 2011 

 

České Budějovice 

od 10:00 

Letošní Týden obyčejného šílenství nabídne divadlo (Kvelb, ŽAS, …), koncerty 

(JAM4YOU, Zelená Sahara) přednášku, filmy, břišní tance a výstavu prací v dalším 

ročníku soutěže Brouk v hlavě.  

pořádá: Fokus České Budějovice o. s.  

kde: Dům U Beránka, Krajinská 35, 370 01 České Budějovice  

info: www.fokus-cb.cz  

 

27.září Den otevřených dveří 

10:00 - 18:00 

Oficiální zahájení Týdnů duševního zdraví. Přijďte se k nám podívat a vyzkoušet si 

tvůrčí techniky v rámci Dílny tvořivé inspirace.  

pořádá: Městská charita České Budějovice - AS Domino  

kde: Jizerská 4, 370 11 České Budějovice  

info: web  

 

3.října Přednáška – Trénování paměti pro každého 

14:00 - 17:00 

Přijďte si poslechnout přednášku o trénování paměti, poruchách paměti a 

Alzheimerově chorobě a na vlastní kůži si vyzkoušet metody a techniky trénování 

paměti s Bc. Kateřinou Kosovou - Trenérkou paměti III. stupně.  

pořádá: Městská charita České Budějovice - AS Domino  

kde: Jizerská 4, 370 11 České Budějovice  

info: web  

 

4.října - 7.října Projekt Dny paměti – vyšetření paměti 

po telefonické 

domluvě (tel. č.: 774 

655 366) 

Domníváte se, že máte problémy s pamětí? Přijďte si k nám zdarma vyšetřit paměť v 

rámci projektu Dny paměti České alzheimerovské společnosti.  

pořádá: Městská charita České Budějovice - AS Domino  

kde: Jizerská 4, 370 11 České Budějovice  

info: web  

 

8.října Rodinná sobota 

9:00 - 18:00 Setkání uživatelů služby a jejich rodinných příslušníků.  

pořádá: Městská charita České Budějovice - AS Domino  

http://www.fokus-cb.cz/
http://mchcb.cz/oblast-socialne-znevyhodnenych/domino/
http://mchcb.cz/oblast-socialne-znevyhodnenych/domino/
http://mchcb.cz/oblast-socialne-znevyhodnenych/domino/


kde: Jizerská 4, 370 11 České Budějovice  

info: web  

 

 

Havlíčkův Brod 
5.října Slavnostní zahájení Týdnů pro duševní zdraví 2011  

10:00 

– Den otevřených dveří ve středisku Havlíčkův Brod, v chráněné rukodělné dílně a sociálně 

terapeutických dílnách s workshopy pro veřejnost  

pořádá: FOKUS Vysočina - středisko Havlíčkův Brod  

kde: Štáflova 2003, Havlíčkův Brod a 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/archiv2011.php on line 114 

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

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

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 114 , 

www.fokusvysocina.cz, Plakát  

 

12.října Změna je život II. 

13:00 - 

15:00 

   

pořádá: FOKUS Vysočina - středisko Havlíčkův Brod  

kde: KADEŘNICKÝ SALÓN Marie Čapková, Jižní 1978, 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/archiv2011.php on line 127 

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

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

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 127 , 

www.fokusvysocina.cz, Plakát  

 

18. - 

19. 

října 

Prodejní výstava výrobků chráněných dílen FOKUSU Vysočina 

8:00 - 

19:00 

   

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/archiv2011.php on line 140 

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

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

http://mchcb.cz/oblast-socialne-znevyhodnenych/domino/
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-havlbrod-fokus-plakat.pdf
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-havlbrod-fokus-plakat.pdf


/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 140 , 

www.fokusvysocina.cz, Plakát  

 

21.října Divadelní představení ochotnického spolku Chátra  

16:00 

 

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/archiv2011.php on line 153 

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

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

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 153 , 

www.fokusvysocina.cz, Plakát  

 

21.října Benefiční koncert písničkáře a spisovatele Jana Buriana 

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/archiv2011.php on line 166 

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

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

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 166 , 

www.fokusvysocina.cz, Plakát  

 

říjen Výlet pro uživatele služeb, jejich rodinné příslušníky a přátele 

  

 

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/archiv2011.php on line 180 

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

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

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 180 , 

www.fokusvysocina.cz, Plakát  

 

 

 

http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-havlbrod-fokus-plakat.pdf
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-havlbrod-fokus-plakat.pdf
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-havlbrod-fokus-plakat.pdf
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-havlbrod-fokus-plakat.pdf


Hlinsko 
17. 

září 
Koncert pro duševní zdraví  

19:00 

Hudební akce, na které se představí kapely U2 bono revival a NezbanD  

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/archiv2011.php on line 202 

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

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

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 202 , 

www.fokusvysocina.cz, Plakát  

 

21. 

září 
Společný výlet klientů a příznivců FOKUSu a žáků ZŠ Ležáků 

  

 

pořádá: FOKUS Vysočina – středisko Hlinsko  

kde: Pardubice – Kunětická hora, Perníková chaloupka  

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

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 216 

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

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

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 216 , 

www.fokusvysocina.cz, Plakát  

 

29. 

září 
Beseda  

10:00 

- 

12:00 

– práce s duševně nemocnými v Holandsku a Finsku, poznatky ze stáží pracovníků FOKUSu Vysočina  

pořádá: FOKUS Vysočina – středisko Hlinsko  

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

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

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 229 

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

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

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 229 , 

www.fokusvysocina.cz, Plakát  

 

září - 

říjen 
Besedy pro studenty škol 

http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-hlinsko-fokus-plakat.pdf
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-hlinsko-fokus-plakat.pdf
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-hlinsko-fokus-plakat.pdf


  

 

pořádá: FOKUS Vysočina – středisko Hlinsko  

kde: Gymnázium Hlinsko, Chotěboř, …  

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

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 244 

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

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

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 244 , 

www.fokusvysocina.cz, Plakát  

 

 

Chotěboř 
7. září Slavnostní zahájení Týdnů pro duševní zdraví 2011 

9:00 

– 

16.30 

9:00 - Slavnostní zahájení Týdnů pro duševní zdraví 2011 

Prodejní výstava výrobků klientů FOKUSU Vysočina 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/archiv2011.php on line 266 

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

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

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 266 , 

www.fokusvysocina.cz, Plakát  

 

8. září Promítání filmu se sociální tématikou „Bastardi“ pro žáky a studenty základních a středních škol 

8:30 

 

pořádá: FOKUS Vysočina – středisko Chotěboř  

kde: Digitální kino Chotěboř, Tyršova 256  

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

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 279 

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

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

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 279 , 

www.fokusvysocina.cz, Plakát  

 

9. září Setkání na Geofondu  

9:00 

– 

14.00 

Setkání osob se zdravotním postižením v areálu Geofondu v Chotěboři - letos s kovbojským a 

westernovým programem  

pořádá: FOKUS Vysočina – středisko Chotěboř  

kde: areál Geofondu v Chotěboři  

http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-hlinsko-fokus-plakat.pdf
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-chotebor-fokus-plakat.pdf
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-chotebor-fokus-plakat.pdf


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

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 292 

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

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

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 292 , 

www.fokusvysocina.cz, Plakát  

 

13. 

září 
Den otevřených dveří s výstavou výtvarných prací klientů stacionáře a účastníků setkání na Geofondu  

9:00 

 

pořádá: FOKUS Vysočina – středisko Chotěboř  

kde: Ve středisku Chotěboř FOKUSU Vysočina, ul. Kosmonautů 262  

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

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 305 

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

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

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 305 , 

www.fokusvysocina.cz, Plakát  

 

14. 

září 
Výlet údolím řeky Doubravky  

  

pro klienty, rodinné příslušníky a přátele FOKUSU 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/archiv2011.php on line 318 

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

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

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 318 , 

www.fokusvysocina.cz, Plakát  

 

29. 

září 
Beseda  

10:00 

- 

12:00 

– práce s duševně nemocnými v Holandsku a Finsku, poznatky ze stáží pracovníků FOKUSu Vysočina  

pořádá: FOKUS Vysočina – středisko Chotěboř  

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

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

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 333 

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

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

http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-chotebor-fokus-plakat.pdf
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-chotebor-fokus-plakat.pdf
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-chotebor-fokus-plakat.pdf


/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 333 , 

www.fokusvysocina.cz, Plakát  

 

září - 

říjen 
Přednášky pro studenty SŠ a VOŠ o sociální práci, duševním zdraví a životě s handicapem 

  

 

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/archiv2011.php on line 346 

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

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

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 346 , 

www.fokusvysocina.cz, Plakát  

 

 

Jihlava 
10. - 16.září 

Sejdeme se Na Kopečku aneb Babí léto v Psychiatrické léčebně Jihlava - "Cena 

času" 

každý den je několik akcí-

pořadů 

/dopol, odpopol. i večer/ 

13. ročník již tradiční akce, kterou pořádá PL Jihlava. letošní TDZ jje zaměřen na 

stáří a proto podtitul Cena času  

pořádá: Psychiatrická léčebna Jihlava  

kde: areál PL-převážná část pořadů je v Divadle Na Kopečku nebo před DNK, také 

Klub pacientů PL  

info: veškeré informace s programem budou na stránkách www.plj.cz možno 

volat na mobil 604880804  

 

 

Karlovy Vary  
10. října KABARET ARTAUD 

18:00 - 

19:00 

Představení Bohnické div. společnosti (BDS) u příležitosti slavnostního otevření nových sociálních 

služeb v Karlovarském kraji. Organizuje Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví.  

pořádá: Studio Citadela  

kde: Kino Drahomíra, Vítězná 627/50, Karlovy Vary  

info: www.studiocitadela.cz  

 

 

http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-chotebor-fokus-plakat.pdf
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-chotebor-fokus-plakat.pdf
http://www.plj.cz/
http://www.studiocitadela.cz/


Litoměřice 
16.září - 

10.října 
Týdny pro duševní zdraví 

  

Součástí programů jsou koncerty, výstavy, divadelní a filmová představení, přednášky, 

konference, dny otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb, umělecké projekty, 

workshopy a další. 

Podrobnosti najdete v přiložených letácích.  

pořádá: FOKUS Labe  

kde: Ústí n. l., Teplice, Litoměřice  

info: www.tdz.fokuslabe.cz, Program, Plakát Dušek, Dny otevřených dveří, Plakát veletrh  

 

 

Nymburk 
15.září  INFORMAČNÍ STÁNEK O.S. FOKUS NA NÁMĚSTÍ  

9:00 - 17:00 

 

pořádá: o.s. FOKUS Mladá Boleslav – středisko Nymburk  

kde: Náměstí Přemyslovců, Nymburk  

info: www.fokus-mb.cz, Program  

 

17.září  HUDEBNĚ DIVADELNÍ DEN POD HRADBAMI  

14:00 - 20:00 

V rámci akce proběhne trh chráněných dílen. 

Vystoupí: 

- Divadelní spolek Vojan (Měla babka čtyři jabka) 

- Bohnická divadelní společnost (Kabaret Artaud) 

- Helena Roubková (šansony, operní árie) 

- Nový hrábě (jazz-folk-rock) 

- Surikhata (folk-alternative) 

- Sek jsi bombónky (funk-ska)  

pořádá: o.s. FOKUS Mladá Boleslav – středisko Nymburk  

kde: park Pod Hradbami, Nymburk (vstup na akci zdarma)  

info: www.fokus-mb.cz, Program  

 

20.září a 22.září  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ O.S. FOKUS  

9:00 - 16:00 
 

pořádá: o.s. FOKUS Mladá Boleslav – středisko Nymburk  

kde:Terénní tým (Palackého třída 449/64, Nymburk), Centrum sociální rehabilitace 

http://www.tdz.fokuslabe.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-usti-fokus-brozura.pdf
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-usti-fokus-plakat-dusek.pdf
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-usti-fokus-dny_otevrenych_dveri.pdf
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-usti-fokus-veletrh_plakat.pdf
http://www.fokus-mb.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-nymburk-fokus-plakat.jpg
http://www.fokus-mb.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-nymburk-fokus-plakat.jpg


(Komenského 586/15)  

info: www.fokus-mb.cz, Program  

 

20.září  ARTETERAPEUTICKÝ WORKSHOP  

15:00 - 17:00 

Workshop povede ak. malířka Dagmar Piorecká. Vstup na akci zdarma.  

pořádá: o.s. FOKUS Mladá Boleslav – středisko Nymburk  

kde: sál MěKS, Palackého třída 449/64, Nymburk  

info: www.fokus-mb.cz, Program  

 

22.září  VYUŽITÍ PSYCHOTERAPEUTICKÝCH TECHNIK PŘI ÚZKOSTECH A DEPRESÍCH  

přednáška, 15-16 

hodin 

Přednášku povede Bc. Veronika Křičková, DiS. Vstup na akci zdarma.  

pořádá: o.s. FOKUS Mladá Boleslav – středisko Nymburk  

kde: sál MěKS, Palackého třída 449/64, Nymburk  

info: www.fokus-mb.cz, Program  

 

7.října  ŽRALOK V HLAVĚ  

19:00 

filmová projekce od 19 hodin  

pořádá: o.s. FOKUS Mladá Boleslav – středisko Nymburk  

kde: Kino Sokol, Nymburk  

info: www.fokus-mb.cz, Program  

 

28.října  MARY A MAX  

19:00 

filmová projekce od 19 hodin  

pořádá: o.s. FOKUS Mladá Boleslav – středisko Nymburk  

kde: Kino Sokol, Nymburk  

info: www.fokus-mb.cz, Program  

 

v průběhu září a 

října  
  

  

V průběhu září a října proběhnou výstavy výtvarných prací klientů o.s. Fokus v 

Městském divadle a v Čajovně Na Valech.  

pořádá: o.s. FOKUS Mladá Boleslav – středisko Nymburk  

kde:  

info: www.fokus-mb.cz, Program  

 

 

http://www.fokus-mb.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-nymburk-fokus-plakat.jpg
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http://tdz.cz/soubory/2011/2011-nymburk-fokus-plakat.jpg
http://www.fokus-mb.cz/
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Olomouc 
1. září - 

24. října 
Výtvarná a fotografická soutěž pro veřejnost na téma „Melodie duše“ 

  

Své fotografie a jiná výtvarná díla na téma "Melodie duše" můžete zasílat do 30. 9. 2011 na e-

mail: gaudium.etspes@email.cz (uveďte prosím své jméno, příjmení a kontakt) nebo přinést do 

Bezbariérové tréninkové kavárny (Wurmova 5, Olomouc). Pojetí tématu záleží jen na Vaší fantazii 

a kreativitě. O vítězi soutěže rozhodne porota složená z pracovníků a uživatelů služby 

Bezbariérová tréninková kavárna. Vítězné fotografie budou k vidění na kavárně, kde také dne 10. 

10. proběhne vernisáž a předání drobných cen vítězům. Výstava potrvá do 24. 10. 2011. Těšíme 

se na Vás a Vaše originální výtvory.  

pořádá: Charita Olomouc, Bezbariérová tréninková kavárna  

kde: Bezbariérová tréninková kavárna, Wurmova 5, Olomouc  

info: http://olomouc.charita.cz  

 

5.října Den otevřených dveří v Psychosociálním centru 

10:00 - 

16:00 

Akce je určena pro širokou veřejnost k nahlédnutí do prostor a systému práce s dlouhodobě 

duševně nemocnými v Olomouckém kraji. Den otevřených dveří nabízí také možnost účastnit se 

přednášky na téma „Život s duševním onemocněním“.  

pořádá: Mana o.s. – Psychosociální centrum  

kde: Olomouc, Dolní náměstí 51  

info: http://manaol.cz, Plakát  

 

10. - 12. 

října 
Týden duševního zdraví na Bezbariérové tréninkové kavárně 

14:00 - 

18:00 

Přijďte na něco dobrého do Bezbariérové tréninkové kavárny nebo si nakoupit zboží Fair trade.  

pořádá: Charita Olomouc, Bezbariérová tréninková kavárna  

kde: Bezbariérová tréninková kavárna, Wurmova 5, Olomouc  

info: http://olomouc.charita.cz  

 

10. - 12. 

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, Bezbariérová tréninková kavárna  

kde: Bezbariérová tréninková kavárna, Wurmova 5, Olomouc  

info: http://olomouc.charita.cz  

 

http://olomouc.charita.cz/
http://manaol.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-olomouc-mana-plakat.pdf
http://olomouc.charita.cz/
http://olomouc.charita.cz/


10. - 12. 

října 
Dopoledne pro školy  

  

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

nutná na tel. : +420 736 489 376.  

pořádá: Charita Olomouc, Bezbariérová tréninková kavárna  

kde: Bezbariérová tréninková kavárna, Wurmova 5, Olomouc  

info: http://olomouc.charita.cz  

 

10. října Vernisáž soutěže pro veřejnost na téma „Melodie duše“ 

16:00 

Vernisáž výtvarných děl a fotografií zaslaných do soutěže pro veřejnost na téma „Melodie duše“. 

Vyhlášení vítězů a předání drobných cen.  

pořádá: Charita Olomouc, Bezbariérová tréninková kavárna  

kde: Bezbariérová tréninková kavárna, Wurmova 5, Olomouc  

info: http://olomouc.charita.cz  

 

10. - 15. 

října 
Dny otevřených dveří a malování společného obrazu 

8:30 - 

15:00 

Dny otevřených dveří sociálně aktivizačního centra pro lidi s duševním onemocněním. Každý, kdo 

přijde, má možnost se zúčastnit malování společného obrazu.  

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

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

info: http://olomouc.charita.cz  

 

10. října Pétanque na zahrádce 

13:00 - 

15:00 

Pojďte si zasportovat .  

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

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

info: http://olomouc.charita.cz  

 

11. října Malování na sklo 

10:00 - 

11:30 

Přijďte se zúčastnit naší výtvarné dílny.  

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

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

info: http://olomouc.charita.cz  

 

11. října Přednáška o rozvojové zemi a promítání fotografií 

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


16:00 

Vernisáž výtvarných děl a fotografií zaslaných do soutěže pro veřejnost na téma „Melodie duše“. 

Vyhlášení vítězů a předání drobných cen.  

pořádá: Charita Olomouc, Bezbariérová tréninková kavárna  

kde: Bezbariérová tréninková kavárna, Wurmova 5, Olomouc  

info: http://olomouc.charita.cz  

 

11.října jóga v Centru Vitality 

16:00 - 

17:30 

pro uživatele i širokou veřejnost ukázka kurzů jógy  

pořádá: o.s. InternetPoradna.cz  

kde: Vídeňská 20, Olomouc  

info: www.internetporadna.cz  

 

12.října prezentace o službách a beseda se studenty 

9:00 - 

12:00 

 

pořádá: o.s. InternetPoradna.cz  

kde: Ztracena 36, Olomouc  

info: www.internetporadna.cz  

 

12. října Keramická dílna  

10:00 - 

11:30 

Modelování talismanů pro štěstí.  

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

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

info: http://olomouc.charita.cz  

 

12.října otevřené dveře pro zájemce o služby a veřejnost 

14:00 - 

16:30 

-prezentace užitečných rad pro osoby s postižením na téma: návody a rady jak se připravit na 

pohovor, co je a není důležité při kontaktu se zaměstnavatelem, parametry životopisu a 

motivačního dopisu 

- prezentace a prodej výrobku z chráněných dílen v rámci sofieshop.cz 

- Zeptejte se! Odborné sociální poradenství a bezplatné poradenství na internetu, možnost 

konzultací i zadávání dotazů 

- odborné sociální poradenství v Olomouci – info pro seniory, osoby se zdravotním postižením a 

jejich blízké  

pořádá: o.s. InternetPoradna.cz  

kde: Ztracena 36, Olomouc  

info: www.internetporadna.cz  

 

http://olomouc.charita.cz/
http://www.internetporadna.cz/
http://www.internetporadna.cz/
http://olomouc.charita.cz/
http://www.internetporadna.cz/


12.října promítání filmu „Nevítaní“  

17:00 

od Tomáše Škrdlanta v sídle naší organizace.  

pořádá: o.s. InternetPoradna.cz  

kde: Ztracena 36, Olomouc  

info: www.internetporadna.cz  

 

12. října Tradiční výměna rolí 

14:00 - 

18:00 

Výměna rolí aneb „uživatelé asistenty a asistenti uživateli“ (obslouží Vás asistenti pod vedením 

uživatelů). Odvážní zákazníci si můžou na vlastní kůži vyzkoušet, jaké je to být uživatelem nebo 

asistentem Bezbariérové tréninkové kavárny a zdarma si připravit nápoj dle svého výběru.  

pořádá: Charita Olomouc, Bezbariérová tréninková kavárna  

kde: Bezbariérová tréninková kavárna, Wurmova 5, Olomouc  

info: http://olomouc.charita.cz  

 

13. října Korálkování  

10:00 - 

15:00 

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

a náušnic.  

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

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

info: http://olomouc.charita.cz  

 

 

 

Ostrava 
12. září KREATIVNÍ DÍLNA 

10:00 

„Výroba přívěšků a šperků z FIMA“.  

pořádá: MENS SANA o.s.  

kde: Kreativní dílna MENS SANA o. s. na ulici Skautská 1045  

info: www.menssana.cz, Program  

 

15. září DROZDÍK-KARAOKE 

15:30 

 

pořádá: MENS SANA o.s.  

kde: Klub Sydney na Stodolní ulici  

info: www.menssana.cz, Program  

http://www.internetporadna.cz/
http://olomouc.charita.cz/
http://olomouc.charita.cz/
http://www.menssana.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-ostrava-menssana-program.pdf
http://www.menssana.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-ostrava-menssana-program.pdf


 

19. září KREATIVNÍ DÍLNA 

10:00 

„Hallowenské tvoření“  

pořádá: MENS SANA o.s.  

kde: Kreativní dílna MENS SANA o. s. na ulici Skautská 1045  

info: www.menssana.cz, Program  

 

20. září KREATIVNÍ DÍLNA 

10:00 

„Drátkování“  

pořádá: MENS SANA o.s.  

kde: Kreativní dílna MENS SANA o. s. na ulici Skautská 1045  

info: www.menssana.cz, Program  

 

21. září VERNISÁŽ VÝSTAVY „Když ústa mlčí a duše promlouvá“  

16:30 

 

pořádá: MENS SANA o.s.  

kde: v předsálí zastupitelstva Moravskoslezského kraje  

info: www.menssana.cz, Program  

 

22. září ČTENÍ ZE ŠUPLÍKU 

17:00 

 

pořádá: MENS SANA o.s.  

kde: v Domě umění v centru Ostravy  

info: www.menssana.cz, Program  

 

23. září SPOLEČNÝ VÝLET DO ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM 

  

 

pořádá: MENS SANA o.s.  

kde:  

info: www.menssana.cz, Program  

 

30. září KREATIVNÍ DÍLNA 

10:00 „Smaltování“  

pořádá: MENS SANA o.s.  

http://www.menssana.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-ostrava-menssana-program.pdf
http://www.menssana.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-ostrava-menssana-program.pdf
http://www.menssana.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-ostrava-menssana-program.pdf
http://www.menssana.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-ostrava-menssana-program.pdf
http://www.menssana.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-ostrava-menssana-program.pdf


kde: Kreativní dílna MENS SANA o. s. na ulici Skautská 1045  

info: www.menssana.cz, Program  

 

5. října PROLOMENÍ TICHA  

10:00 - 

19:00 

přednášky odborníků na téma „Duševní zdraví“, kreativní dílna, Čtení ze šuplíku, koncert kapely 

ZRNÍ, DK AKORD.  

pořádá: MENS SANA o.s.  

kde:  

info: www.menssana.cz, Program  

 

7. října KREATIVNÍ DÍLNA 

10:00 

„Textilní dílna“  

pořádá: MENS SANA o.s.  

kde: Kreativní dílna MENS SANA o. s. na ulici Skautská 1045  

info: www.menssana.cz, Program  

 

10. října DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

  

 

pořádá: MENS SANA o.s.  

kde:  

info: www.menssana.cz, Program  

 

 

Pelhřimov 
15.září Zahájení Týdnů pro duševní zdraví 2011 v Pelhřimově 

17:00 - 

22:00 

Bowling – turnaj družstev  

pořádá: FOKUS Vysočina  

kde: Sport club U Dubů, Nádražní 834, 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/archiv2011.php on line 921 

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

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

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 921 

,www.fokusvysocina.cz , Plakát  

 

http://www.menssana.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-ostrava-menssana-program.pdf
http://www.menssana.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-ostrava-menssana-program.pdf
http://www.menssana.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-ostrava-menssana-program.pdf
http://www.menssana.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-ostrava-menssana-program.pdf
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-pelhrimov-fokus-plakat.pdf


20.září Den otevřených dveří ve FOKUSU Vysočina 

10:00 - 

18:00 

 

pořádá: FOKUS Vysočina  

kde: Humpolecká 736, Masarykovo náměstí 31, Řemenovská 1999, 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/archiv2011.php on line 933 

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

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

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 933 , 

www.fokusvysocina.cz , Plakát  

 

21.září Sportování ve Fokusu 

14:30 - 

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/archiv2011.php on line 946 

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

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

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 946 , 

www.fokusvysocina.cz , Plakát  

 

22.září Koncert Štěpána a Jana Matěje Raka 

19:00 - 

20:00 

 

pořádá: FOKUS Vysočina  

kde: Kostel sv. Víta, 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/archiv2011.php on line 959 

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

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

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 959 , 

www.fokusvysocina.cz , Plakát  

 

19. - 

30.září 
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/archiv2011.php on line 971 

http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-pelhrimov-fokus-plakat.pdf
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-pelhrimov-fokus-plakat.pdf
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-pelhrimov-fokus-plakat.pdf


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

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

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 971 , 

www.fokusvysocina.cz , Plakát  

 

26.září Beseda 

17:00 - 

18:00 

problematika zaměstnávání duševně nemocných, MUDr. Jan Stuchlík  

pořádá: FOKUS Vysočina  

kde: Městská knihovna 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/archiv2011.php on line 983 

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

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

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 983 , 

www.fokusvysocina.cz , Plakát  

 

29.září Beseda  

10:00 - 

12:00 

práce s duševně nemocnými v Holandsku a Finsku, poznatky ze stáží pracovníků FOKUSu Vysočina  

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/archiv2011.php on line 996 

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

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

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 996 , 

www.fokusvysocina.cz , Plakát  

 

7.října Divadlo Hralous – pohádkové představení pro děti 

8:30, 

10:00 

 

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/archiv2011.php on line 1008 

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

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

/users/zalohovane/3973/fashionforfokus.cz/subdomeny/zalohatdz/archiv2011.php on line 1008 , 

www.fokusvysocina.cz , Plakát  
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Praha 
11.září Prodej výrobků chráněných dílen na Trojském vinobraní 

10:30 - 20:00 

 

pořádá: Fokus Praha, o.s.  

kde: Zahrady Trojského zámku, Praha 7 - Troja  

info: www.fokus-praha.cz, Program  

 

13.září - 3.října Duše jako múza IV 

Úterý - Sobota: 

15:00 - 00:00 

Výstava děl duševně nemocných umělců z břevnovského ateliéru Fokusu Praha Artamira. 

Výstava bude zahájena vernisáží, která proběhne 13. 9. v 18 hodin  

pořádá: Fokus Praha, o.s.  

kde: Kavárna Jarda Mayer, Staropramenná 22, Praha 5 - Smíchov  

info: www.fokus-praha.cz, Program  

 

15. září 
Den otevřených dveří v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha západ – 

východ 

10:00 – 14:00 

Seznámení s pracovištěm a jeho službami  

pořádá: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha západ a východ  

kde: Viktora Huga 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov  

info: www.poradnaprahazv.eu, Leták  

 

15.září Prodej výrobků chráněných dílen na Jarmarku u Ludmily 

10:00 - 18:00 

Fokus rozbalí stánek s výrobky svých chráněných dílen na 15. ročníku tradiční akce 

pořádané Diakonií ČCE – SKP. Návštěvníci stánku Fokusu budou mít možnost vyzkoušet si 

pod vedení výtvarnice jednu z uměleckých technik, které běžně dělají zaměstnanci 

chráněných dílen. Součástí jarmarku je kromě prezentace činností chráněných dílen z celé 

České republiky také bohatý kulturní program.  

pořádá: Fokus Praha, o.s.  

kde: Náměstí Míru, Praha 2  

info: www.fokus-praha.cz, Program  

 

17.září Tvůrčí odpoledne na Trojském vršku 

10:00 - 17:00 

Praktický workshop věnovaný vitrážové technice Tiffany. Účastníci si pod vedením lektora 

vyrobí šperkovnici, kterou si jako památku můžou odnést domů. Vstupné je 120,- Kč. Svou 

účast předem nahlaste na tel.: 777 080 392 nebo mail razgova@fokus-praha.cz.  

pořádá: Fokus Praha, o.s.  

http://www.fokus-praha.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-praha-fokus-program.pdf
http://www.fokus-praha.cz/
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http://tdz.cz/soubory/2011/2011-praha-poradnaprorodinu-letak.pdf
http://www.fokus-praha.cz/
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kde: Domeček na Kozí stezce, Trojská 152, Praha 7 - Trója  

info: www.fokus-praha.cz, Program  

 

17.září Sedlecké posvícení a tancovačka na Jůnově statku 

18:00 - 24:00 

Zažijte atmosféru vesnického posvícení a tradiční tancovačky na Jůnově statku. K tanci a 

poslechu zahraje kapela COLOR CLUB. Podávat se budou tradiční posvícenské dobroty – 

pečené maso a koláčky.  

pořádá: Fokus Praha, o.s.  

kde: Sociální firma Jůnův statek, Sedlec 9, Líbeznice  

info: www.fokus-praha.cz, Program  

 

18. září Hudba pro duši 

19:00 – 20:00 

Varhanní koncert Daniely Kadlecové s účastí přední české operní pěvkyně Olgy Jelínkové 

na podporu činnosti služby následné péče Dobroduš.  

pořádá: Služba následné péče Dobroduš, Diakonie ČCE – SKP v Praze  

kde: Praha 1, Salvátorská 1045/1, 110 00 Praha 1  

info: www.dobrodus.cz  

 

19.září Otevření chráněné dílny tvůrčí 

14:00 

Chráněná dílna Trojský vršek se přejmenovala a přestěhovala. Zveme vás proto na její 

znovuotevření a prohlídku nových prostor spojenou s ukákou výrobků z chráněných dílen 

Fokusu.  

pořádá: Fokus Praha, o.s.  

kde: Svatolpukova 7, Praha 2-Nusle  

info: www.fokus-praha.cz, Program  

 

21.září Výrobky chráněných dílen na Veletrhu sociálních služeb Prahy 12 

11:00 - 18:00 

   

pořádá: Fokus Praha, o.s.  

kde: Kulturní centrum 12, Jordana Jovkova 3427/20, Praha 12 - Modřany  

info: www.fokus-praha.cz, Program  

 

22. - 23. září ACTOR – mezinárodní divadelní workshop 

10:00 - 18:00 
Tvůrčí dílny zaměřené na rozvoj rytmických, pohybových dovedností a improvizace v 

prostoru. Program se koná za účasti skupin psychiatricky nemocných pacientů-herců z 

Itálie, ČR a Polska.  

http://www.fokus-praha.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-praha-fokus-program.pdf
http://www.fokus-praha.cz/
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pořádá: Studio Citadela  

kde: Studio Citadela, Klimentská 16, Praha 1 a Hala ALT@ Hala 30, U výstaviště 21, Praha7 

- Holešovice  

info: www.studiocitadela.cz  

 

22. září Diskuze na téma "Jak pomáhají sociální služby duševně nemocným?" 

16:00 

Debata za účasti odborníků, klientů sociálních služeb, jejich rodinných příslušníků a 

dalších diskutérů, které téma sociálních služeb pro duševně nemocné zajímá. K účasti se 

registrujte na e-mailu fokus@fokus-praha.cz.  

pořádá: Fokus Praha, o.s.  

kde: Zasedací místnost Fokusu Praha, Dolákova 24, Praha 8 – Bohnice  

info: www.fokus-praha.cz, Program  

 

23. září Výrobky chráněných dílen na akci Týden NNO Prahy 5 

13:00 - 18:00 

Prodej výrobků chráněných dílen, informační stánek s propagačními materiály o službách 

Fokusu.  

pořádá: Fokus Praha, o.s.  

kde: Prostranství u stanice metra Anděl, Praha 5 – Smíchov  

info: www.fokus-praha.cz, Program  

 

23. září Den otevřených dveří Centra denních rehabilitačních aktivit (CEDRA) 

14:00 - 18:00 

CEDRA otevře své dveře a zve všechny návštěvníky na workshop výroby košíků, ukázky 

rukodělných technik, koncert dívčí skupiny s další.  

pořádá: Fokus Praha, o.s.  

kde: Dolákova 24, Praha 8 – Bohnice  

info: www.fokus-praha.cz, Program  

 

24. září KABARET ARTAUD 

19:00 - 20:30 

Work-in-progress vystoupení Bohnické div. společnosti (BDS) v rámci evropského setkání 

divadel handicapovaných ACTOR. Nejnovější inscenace BDS. Vstupenky na 

www.divadlokampa.cz.  

pořádá: Studio Citadela  

kde: Divadlo Kampa, Nosticova 2a, Praha 1  

info: www.studiocitadela.cz  

 

24. září Výrobky chráněných dílen na farmářských trzích v Dejvicích 

http://www.studiocitadela.cz/
http://www.fokus-praha.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-praha-fokus-program.pdf
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8:00 - 14:00 

Kromě stánku s vitrážemi, keramikou, šperky, taškami a se spoustou dalších výrobků z 

chráněných dílen Fokusu Praha zde můžete navštívit také workshop, kde si můžete 

vyzkoušet jednu z technik, kterou dílny používají.  

pořádá: Fokus Praha, o.s.  

kde: Vítězné náměstí (Kulaťák), Praha 6 - Dejvice  

info: www.fokus-praha.cz, Program  

 

27.září - 21.října Výměna umění s podtitulem „Hlava“  

Každý všední den 

9:00 - 16:00 

nebo podle 

domluvy. 

Výstava je dlouhodobým mezinárodním projektem výtvarného atelieru Denního 

stacionáře na Břevnově a Otevřeného atelieru při Psychiatrické univerzitní klinice Sv. 

Hedviky v Berlíně. Tématem společné tvorby v roce 2010 byla "hlava". 

Výstava bude zahájena vernisáží 27. 9. od 17.00 hod.  

pořádá: Fokus Praha, o.s.  

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

info: www.fokus-praha.cz, Program  

 

1. a 8. října Výrobky chráněných dílen na farmářských trzích v Karlíně 

8:00 - 14:00 

Prodej výrobků chráněných dílen, informační stánek s propagačními materiály o službách 

Fokusu.  

pořádá: Fokus Praha, o.s.  

kde: Karlínské náměstí, Praha 8 – Karlín  

info: www.fokus-praha.cz, Program  

 

6. října Benefiční divadelní představení Zvěstování Bohunce  

Začátek v 19:30 

hod. 

Divadelní představení divadla Kámen, jehož výtěžek bude věnován na provoz chráněných 

dílen Fokusu Praha. Na místě představení bude možné zakoupit výrobky chráněných dílen 

Fokusu Praha., Vstupné minimálně 100 Kč.  

pořádá: Fokus Praha, o.s.  

kde: Studio Divadla Kámen, Nekvasilova 2, Praha 8 (u metra Invalidovna).  

info: www.fokus-praha.cz, Program  

 

8. října Hlínohraní - vyzkoušejte si práci v chráněné dílně! 

13:00 - 18:00 

Vyberte si ze tří možných činností: Vyrobte si magnet z ručního papíru, vytvořte si něco z 

hlíny nebo si udělejte šperk dle vlastní fantazie z připravených komponentů. Vstupné je 

100,- Kč. Svou účast předem nahlaste na tel.: 272 769 115 nebo na mail sporilov@fokus-

praha.cz.  

pořádá: Fokus Praha, o.s.  
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kde: Chráněná dílna Výtvarná, Roztylské nám. 2772, Praha 4 - Spořilov  

info: www.fokus-praha.cz, Program  

 

10. října  Zahájení prodejní výstavy výrobků chráněných dílen v sociální firmě Cukrárna 

10. 10. – 10. 11., 

Po – Pá 9 – 18 

hod. 

Oslaďte si život dobrotami z Cukrárny a prohlédněte si vitráže a šperky vyrobené v 

chráněných dílnách Fokusu Praha. Pokud se vám něco zalíbí, můžete si věc koupit přímo 

na místě.  

pořádá: Fokus Praha, o.s.  

kde: Cukrárna Cukrárna, Balbínova 23a, Praha 2 - Vinohrady  

info: www.fokus-praha.cz, Program  

 

 

Rožnov pod Radhoštěm 
1.září - 25.září HLEDAT ANDĚLA – Jindřich Štreit - Výstava fotografií 

Vernisáž Zubří : 1.září 

v 15 hodin 

Fotografie vznikaly 2 roky v Psychiatrické léčebně v Kroměříži. 

Příběhy o tom, jak člověk potřebuje hledat anděla…  

pořádá: Iskérka – o.s.  

kde: Muzeum Města Zubří Na Petrohradě, Nad Fojtstvím 67, 756 54 Zubří  

info: www.iskerka.cz, Program, Plakát  

 

1.září - 31.října HLEDAT ANDĚLA – Jindřich Štreit - Výstava fotografií 

Vernisáž Rožnov p. R. : 

1.září v 17.30 hodin 

Fotografie vznikaly 2 roky v Psychiatrické léčebně v Kroměříži. 

Příběhy o tom, jak člověk potřebuje hledat anděla…  

pořádá: Iskérka – o.s.  

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

info: www.iskerka.cz, Program, Plakát  

 

12.září „POJĎME SI ZAZPÍVAT aneb Dokud se zpívá ještě se neumřelo“ – Propagační kampaň  

13:00 - 17:00 

Pozvánky na Týdny pro duševní zdraví, Společné zpívánky, Seznámení s Iskérkou, 

Jarmark Rukodílny, Prodej lístků na koncert Evy Henychové „Sinaj“  

pořádá: Iskérka – o.s.  

kde: Rožnovské náměstí  

info: www.iskerka.cz, Program  

 

11.října „Hlubinná meditace v křesťanství“ , Mgr. P. Piotr Wardecki - Přednáška  
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17:00 

„Práce s tělem, práce s dechem.“  

pořádá: Iskérka – o.s.  

kde: Podkroví Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 519, 756 61 

Rožnov pod Radhoštěm  

info: www.iskerka.cz, Program  

 

13.října 
„Trénování paměti u zdravých seniorů a seniorů s demencí“, Ing. Dana Steinová z 

České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging – Přednáška v rámci AV3 

17:30 

„Možnosti a meze trénování paměti.“  

pořádá: Iskérka – o.s.  

kde: Kulturní dům Zubří, Hamerská 10, 756 54 Zubří  

info: www.iskerka.cz, Program  

 

18.října DIVADLO JEDNOHO HERCE„ Citadela“ (Antoine de Saint-Exupéry) - Divadlo 

17:00 

„Potřeboval vybudovat svou vlastní lavičku přes propast, skrze prostor a čas tak 

dosáhnut tu druhou stranu sebe samého. Potřeboval vyslovit svou lásku...“ Antoine 

de Saint-Exupéry  

Účinkuje: Miroslav Gabriel Částek Hudba a písně: Zdeněk Polárník  

pořádá: Iskérka – o.s.  

kde: Podkroví Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 519, 756 61 

Rožnov pod Radhoštěm  

info: www.iskerka.cz, Program  

 

20.října „Štěstí je otázkou rozhodnutí“, Hana Pinknerová - Přednáška  

17:00 

„Můžeme svým postojem sami ovlivnit budeme-li v životě šťastní? Co to vůbec štěstí 

je?Může být šťastný opravdu každý?Co pro své štěstí mohu udělat ještě dnes?A co 

příští týden?“  

pořádá: Iskérka – o.s.  

kde: Podkroví Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 519, 756 61 

Rožnov pod Radhoštěm  

info: www.iskerka.cz, Program  

 

22.října „Sinaj“, Eva Henychová - Koncert 

16:00 

„O mé cestě pouští až k uzdravení.“  

pořádá: Iskérka – o.s.  

kde: Kostel Všech svatých v Rožnově p.R., Pivovarská 31, 756 61 Rožnov pod 

Radhoštěm  

info: www.iskerka.cz, Program  

http://www.iskerka.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-roznov-iskerka-program.pdf
http://www.iskerka.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-roznov-iskerka-program.pdf
http://www.iskerka.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-roznov-iskerka-program.pdf
http://www.iskerka.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-roznov-iskerka-program.pdf
http://www.iskerka.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-roznov-iskerka-program.pdf


 

25.října „Kdo si vezme na triko všechno moje riziko“ – Hudebně-divadelně-literární podvečer 

17:00 

Společný pořad pracovníků a uživatelů centra Iskérka.  

pořádá: Iskérka – o.s.  

kde: Podkroví Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 519, 756 61 

Rožnov pod Radhoštěm  

info: www.iskerka.cz, Program  

 

27.října 
„Psychiatrická léčebna – Dům hrůzy či oáza klidu a míru?“, Ředitel Psychiatrické 

léčebny Kroměříž Prim. MUDr. Petr Možný - Přednáška 

17:00 

 

pořádá: Iskérka – o.s.  

kde: Podkroví Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 519, 756 61 

Rožnov pod Radhoštěm  

info: www.iskerka.cz, Program  

 

 

Řevnice 
25.října beseda „ Arteterapie – léčba výtvarnem“ – přednáší Bc. Karin Řeháková 

18:00 

Beseda o funkci a způsobech arteterapie s možností malé praktické ukázky.  

pořádá: OS Náruč  

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

info: www.os-naruc.cz  

 

 

Rumburk 
19.září Dny pro duševní zdraví – Ducholoď 

14:00 

vernisáž obrazů uživatelů Agentury Pondělí  

pořádá: Agentura Pondeli  

kde: KD Rumburk  

info: www.agenturapondeli.cz, Plakát,  

 

30.září Dny pro duševní zdraví – Ducholoď 

14:00 Ducholoď – slavnostní bubnování a průvod městem  

pořádá: Agentura Pondeli  
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kde: KD Rumburk, náměstí Rumburk  

info: www.agenturapondeli.cz, Plakát,  

 

7.října Dny pro duševní zdraví – Ducholoď 

9:00 (ranní blok) 

19:00 (večerní blok) 

Promítání filmů  

pořádá: Agentura Pondeli  

kde: KD Rumburk  

info: www.agenturapondeli.cz, Plakát,  

 

 

Teplice 
16.září - 

10.října 
Týdny pro duševní zdraví 

  

Součástí programů jsou koncerty, výstavy, divadelní a filmová představení, přednášky, 

konference, dny otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb, umělecké projekty, 

workshopy a další. 

Podrobnosti najdete v přiložených letácích.  

pořádá: FOKUS Labe  

kde: Ústí n. l., Teplice, Litoměřice  

info: www.tdz.fokuslabe.cz, Program, Plakát Dušek, Dny otevřených dveří, Plakát veletrh  

 

 

Třinec 
30.září přednáška fotografa p. Jiřího Fizka o Turecku 

15:00 

JORDÁN Třinec a MINIkavárna s galerií ve spolupráci s Diakonickým institutem, pracoviště 

ANTHILL Vás srdečně zvou na zajímavou cestopisnou přednášku fotografa p. Jiřího Fizka o 

Turecku – zemi na Středním východě, která představuje bránu mezi Evropou a Asií.  

pořádá: Slezská diakonie JORDÁN Třinec  

kde: Přednáška se uskuteční v jazykové učebně Diakonického institutu, pracoviště Anthill na 

adrese: Hraniční 280, Třinec-Kanada („za rohem“ zdravotního střediska)  

info: www.slezskadiakonie.cz, www.diakonickyinstitut.cz, www.kavarnasgalerii.cz, Plakát  

 

30.září a 

10.října 
Týdny duševního zdraví i v Minikavárně s galerií 

7:00 - 

17:00 
Srdečně Vás zveme do naší nekuřácké kavárny, která je součástí JORDÁNU v Třinci. Tato kavárna 

slouží uživatelům střediska k nácviku pracovních dovedností. Přijďte si zde dát něco dobrého z 

http://www.agenturapondeli.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-rumburk-agenturapondeli-plakat.pdf
http://www.agenturapondeli.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-rumburk-agenturapondeli-plakat.pdf
http://www.tdz.fokuslabe.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-usti-fokus-brozura.pdf
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-usti-fokus-plakat-dusek.pdf
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-usti-fokus-dny_otevrenych_dveri.pdf
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-usti-fokus-veletrh_plakat.pdf
http://www.slezskadiakonie.cz/
http://www.diakonickyinstitut.cz/
http://www.kavarnasgalerii.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-trinec-slezkadiakonie-prednaska.pdf


naší bohaté nabídky.  

pořádá: Slezská diakonie JORDÁN Třinec  

kde: Minikavárna s galerií. Najdete ji na adrese: Hraniční 280, Třinec-Kanada („za rohem“ 

zdravotního střediska)  

info: www.kavarnasgalerii.cz  

 

10.října Den otevřených dveří v JORDÁNU Třinec 

10:00 - 

17:00 

Srdečně Vás zveme do našich prostor v rámci Dne otevřených dveří. Můžete se zde dozvědět 

zajímavé informace o středisku, občerstvit se nebo zakoupit drobný předmět v Minikavárně s 

galerií, nebo si vyrobit drobný předmět v terapeutické dílně od 15:00 - 17:00 hod.  

pořádá: Slezská diakonie JORDÁN Třinec  

kde: JORDÁN Třinec, Hraniční 280, Třinec-Kanada („za rohem“ zdravotního střediska)  

info: www.slezskadiakonie.cz, www.kavarnasgalerii.cz, Plakát  

 

10.října Přednáška na téma Deprese 

od 13:00 

Přijďte si poslechnout si zajímavou přednášku MUDr. O. Pilce (vedoucí lékař CNS-CENTRUM 

TŘINEC s.r.o.) na téma Deprese, která se koná v rámci Dne otevřených dveří v JORDÁNU Třinec.  

pořádá: Slezská diakonie JORDÁN Třinec  

kde: Přednáška se uskuteční v jazykové učebně Diakonického institutu, pracoviště Anthill na 

adrese: Hraniční 280, Třinec-Kanada („za rohem“ zdravotního střediska)  

info: www.slezskadiakonie.cz, www.kavarnasgalerii.cz  

 

 

Ústí n. l. 
16.září - 

10.října 
Týdny pro duševní zdraví 

  

Součástí programů jsou koncerty, výstavy, divadelní a filmová představení, přednášky, 

konference, dny otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb, umělecké projekty, 

workshopy a další. 

Podrobnosti najdete v přiložených letácích.  

pořádá: FOKUS Labe  

kde: Ústí n. l., Teplice, Litoměřice  

info: www.tdz.fokuslabe.cz, Program, Plakát Dušek, Dny otevřených dveří, Plakát veletrh  

 

 

 

http://www.kavarnasgalerii.cz/
http://www.slezskadiakonie.cz/
http://www.kavarnasgalerii.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-trinec-slezkadiakonie-den_otevrenych_dveri.pdf
http://www.slezskadiakonie.cz/
http://www.kavarnasgalerii.cz/
http://www.tdz.fokuslabe.cz/
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-usti-fokus-brozura.pdf
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-usti-fokus-plakat-dusek.pdf
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-usti-fokus-dny_otevrenych_dveri.pdf
http://tdz.cz/soubory/2011/2011-usti-fokus-veletrh_plakat.pdf

