
Program Týdne pro duševní zdraví 2015 

 

Děčín 
14.září 9999 

19:00 

Belgie / 2014 / 72 min / Cely v belgické věznici Merksplas obývají muži, kteří sem vůbec nepatří. 

Spáchali sice trestný čin, ale podle zákona za něj nejsou vlivem duševní nemoci zodpovědní a mají 

být v péči psychiatrů. Nedostatek kapacit v příslušných zařízeních však zavinil, že jsou zavřeni ve 

vězení bez odborného dohledu, potřebné terapie a také bez stanoveného data propuštění: ve 

formulářích je v této kolonce uveden pouze rok 9999. Ačkoliv se jich zastal i Evropský soud pro 

lidská práva, řešení je v nedohlednu. 

S besedou po filmu – s PhDr. Lenkou Krbcovou Mašínovou (předsedkyní Fokusu Labe)  

pořádá: Fokus Labe  

kde: Kino Sněžník, Děčín  

info: www.fokuslabe.cz, FB  

 

15.září PRIDE 

19:00 

Velká Británie / 2014 / 120 min / Rok 1984. Britskou premiérkou je Margaret Thatcherová, 

přezdívaná Železná lady. Za dob její vlády vrcholí v zemi nepokoje horníků. Během Gay Pride v 

Londýně se skupina aktivistů rozhodne pomoci jejich rodinám a uspořádají pro ně sbírku. Odborový 

svaz horníků se ale zdráhá jejich pomoc přijmout. Důvod je prostý. Neradi by čelili obvinění, že 

hornický svaz otevřeně sympatizuje s gay hnutím. Aktivisté se ale rozhodnou jejich rozhodnutí 

ignorovat a vydají se přímo do menší vesnice ve Wallesu, kde hodlají předat výtěžek přímo rodinám. 

A tím začíná mimořádný příběh dvou odlišných komunit, který nakonec vyústí v překvapivé 

partnerství.  

pořádá: Fokus Labe  

kde: Kino Sněžník, Děčín  

info: www.fokuslabe.cz, FB  

 

22.září PRINCEZNA 

19:00 

Finsko / 2010 / 100 min / Snímek Princezna je natočen podle skutečných událostí a osob. Kabaretní 

tanečnice Anna Lappalainenová (Katja Kukkola), putující z jedné pěstounské rodiny do druhé, končí 

v péči psychiatrů, kteří, stejně jako ostatní pacienti, brzy pochopí, že trpí těžkým mámením smyslů. 

Tvrdí, že je „Princezna", člen anglické královské rodiny z Buckinghamského paláce. Přestože 

Princezna sama patří mezi pacienty, pomáhání ostatním se stane jejím životním posláním.  

pořádá: Fokus Labe  

kde: Kino Sněžník, Děčín  

info: www.fokuslabe.cz, FB  

http://www.fokuslabe.cz/
http://www.facebook.com/kinosneznik
http://www.fokuslabe.cz/
http://www.facebook.com/kinosneznik
http://www.fokuslabe.cz/
http://www.facebook.com/kinosneznik


 

1.října 133. UKRADENÁ GALERIE – ZDENĚK KOŠEK 

19:00 

Výstava ústeckého autodidakta, jehož tvorba se řadí do stylu Art brut, v experimentální vitrínové 

galerii.  

pořádá: Fokus Labe  

kde: Ukradená galerie Děčín – Podmokly  

info: www.fokuslabe.cz  

 

6.října MAPY KE HVĚZDÁM 

19:00 

Kanada, USA, Německo, Francie / 2014 / 111 min / Satirická komedie Davida Cronenberga o 

hollywoodském šoubyznysu, neurózách a chorobných ambicích. Dr. Stanford Weiss a jeho manželka 

Christina jsou typickými představiteli hollywoodské rodinné dynastie. Ale rozhodně nejsou typickou 

rodinou. On je psychoterapeutem pečující o hollywoodské hvězdy a také autorem úspěšných 

motivačních knih, které mají jejich čtenářům zajistit více dokonalý a šťastný život. Christina se zase 

snaží rozvíjet hereckou kariéru jejich třináctiletého syna Benjieho, který je dětskou hvězdičkou a 

zároveň byl od devíti let na protidrogové odvykací kúře. Kdežto dcera Agatha byla pro změnu 

propuštěna z léčebny, kde se léčila z pyromanie a vrací se zpět do rodiny.  

pořádá: Fokus Labe  

kde: Kino Sněžník, Děčín  

info: www.fokuslabe.cz, FB  

 

Havlíčkuv Brod 
16.září - pro 

školy 
Na vlastní kůži 

8:00 - 14:00 

Přijďte si vyzkoušet, jaké to je být odkázán na invalidní vozík, mít slábnoucí tělo vlivem stáří, 

žít se schizofrenií, ale také jaké to je pomáhat a být někomu oporou. Mnoho zajímavých 

informací a zážitků Vás čeká v Senior Pointu na Rubešově náměstí 171 v Havlíčkově Brodě.  

pořádá: FOKUS Vysočina, středisko Havlíčkův Brod  

kde: Senior Point na Rubešově náměstí 171 v Havlíčkově Brodě.  

info: www.vysocina.cz, Plakát  

 

23.září - pro 

veřejnost 
Na vlastní kůži 

13:30 - 

15:00 

Přijďte si vyzkoušet, jaké to je být odkázán na invalidní vozík, mít slábnoucí tělo vlivem stáří, 

žít se schizofrenií, ale také jaké to je pomáhat a být někomu oporou. Mnoho zajímavých 

informací a zážitků Vás čeká v Senior Pointu na Rubešově náměstí 171 v Havlíčkově Brodě.  

pořádá: FOKUS Vysočina, středisko Havlíčkův Brod  

http://www.fokuslabe.cz/
http://www.fokuslabe.cz/
http://www.facebook.com/kinosneznik
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2015/2015-havlbrod-fokus-plakat.pdf


kde: Senior Point na Rubešově náměstí 171 v Havlíčkově Brodě.  

info: www.vysocina.cz, Plakát  

 

17.září Den duševního zdraví 

15:30 

Přijďte s námi prozkoumat, co se skrývá za „třemi dé“, jak souvisí duševní zdraví a důstojnost. 

Odpolednem se zajímavými hosty nás provede Pavel Lutner, význam duševního zdraví podpoří 

svým vystoupením také Pavel Pavlík či skupiny Vrabčí trh, Paikot-ikot a uskupení Jirka a 

Úderka.  

pořádá: FOKUS Vysočina, středisko Havlíčkův Brod  

kde: náměstí, Havlíčkově Brodě.  

info: www.vysocina.cz, Plakát  

 

9.září Divadlo Jen Tak 

15:30 

Přijďte se podívat na divadelní představení „Když se zhasne“  

pořádá: FOKUS Vysočina, středisko Havlíčkův Brod  

kde: sál Psychiatrické nemocnice, Rozkošské 2322, Havlíčkův Brod  

info: www.vysocina.cz, Plakát  

 

Hlinsko 
18.září Koncert pro duševní zdraví  

19:00 

účinkují žáci kytarového oddělení ZUŠ Hlinsko 

DayDreams, Traffic Jam, Memory band 

vstupné 50 Kč  

pořádá: FOKUS Vysočina, středisko Hlinsko  

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

info: www.vysocina.cz, Plakát  

 

Chotěboř 
30.září Zahájení TDZ na Městském úřadě v Chotěboři 

9:00 

Spojené s prodejní výstavou výrobků Sociálně terapeutické dílny Bludiště a Šicí dílny  

pořádá: FOKUS Vysočina, středisko Chotěboř  

kde:  

info: www.vysocina.cz, Plakát  

 

http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2015/2015-havlbrod-fokus-plakat.pdf
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2015/2015-havlbrod-fokus-plakat.pdf
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2015/2015-havlbrod-fokus-plakat.pdf
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2015/2015-hlinsko-fokus-plakat.pdf
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2015/2015-chotebor-fokus-plakat.pdf


6.října Promítání filmu Kobry a užovky 

8:30 

Pro žáky středních škol  

pořádá: FOKUS Vysočina, středisko Chotěboř  

kde: Kino Družba Chotěboř  

info: www.vysocina.cz, Plakát  

 

7.října Den otevřených dveří 

9:00 - 15:00 

 

pořádá: FOKUS Vysočina, středisko Chotěboř  

kde: Denní stacionář FOKUS Vysočina, Kosmonautů 262, Chotěboř  

info: www.vysocina.cz, Plakát  

 

8.října Tvořivá dílna pro zdravotně postižené 

9:00 - 15:00 

 

pořádá: FOKUS Vysočina, středisko Chotěboř  

kde: Denní stacionář FOKUS Vysočina, Kosmonautů 262, Chotěboř  

info: www.vysocina.cz, Plakát  

 

13.října Mořský svět Praha 

8:00 - 16:00 

Výlet pro klienty a přátele Fokusu do Prahy  

pořádá: FOKUS Vysočina, středisko Chotěboř  

kde:  

info: www.vysocina.cz, Plakát  

 

21.října STAR DANCE III. 

9:00 - 15:00 

Taneční soutěž pro mentálně handicapované  

pořádá: FOKUS Vysočina, středisko Chotěboř  

kde: Sokolovna Chotěboř  

info: www.vysocina.cz, Plakát  

 

 

Jeseník 
12.září ZAHRADAFEST 

http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2015/2015-chotebor-fokus-plakat.pdf
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2015/2015-chotebor-fokus-plakat.pdf
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2015/2015-chotebor-fokus-plakat.pdf
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2015/2015-chotebor-fokus-plakat.pdf
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2015/2015-chotebor-fokus-plakat.pdf


11:00 - 

17:00 

Destigmatizační hudebnědivadelní setkání na podporu osob s duševním onemocněním!! Připravili 

jsme pro vás mix hodně známých jmen i nových hudebních tváří, trochu divadla a bohatý 

doprovodný program.  

pořádá: ZAHRADA2000 o.s.  

kde: ASTUR Areál, Tovární ul, Jeseník  

info: www  

 

17.září Babí léto v ZAHRADĚ 

10:00 - 

15:00 

Zakončení letního cyklu setkávání s veřejností. Sousedské setkání spojené s diskuzí o novinkách, 

prohlídkou prostor a grilovačkou.  

pořádá: ZAHRADA2000 o.s.  

kde: Sociálně rehabilitační centrum ZAHRADA, Na Mýtince 32, 790 01 Jeseník  

info: www  

 

 

Litoměřice 
18.září ŽIVÉ KVETY 

20:00 

Koncert slovenské kapely, jejíž frontmanka Lucia Piussi „zpívá slabým hlasem o silných věcech“.  

pořádá: Fokus Labe  

kde: Hospoda u Letního kina  

info: www.fokuslabe.cz, FB  

 

23.září LOVE 

20:00 

Francie / 2015 / 130 min / 3D / LÁSKA stojí mimo dobro a zlo. LÁSKA je genetická potřeba. LÁSKA je 

změněný stav vědomí. LÁSKA je tvrdá droga. LÁSKA je duševní choroba. LÁSKA je mocenská hra. 

LÁSKA přesahuje lidské já. LÁSKA je oslepující světlo. LÁSKA je sperma, tekutiny a slzy. LÁSKA je 

vzrušující příběh o chlapci, dívce a DALŠÍ DÍVCE.  

pořádá: Fokus Labe  

kde: Kino Máj  

info: www.fokuslabe.cz  

 

30.září ŠUTRY V KAPSÁCH 

20:00 

USA, Lotyšsko / 2014 / 88 min / Lotyšsko, 20. léta minulého století. Anna, mladá, krásná a vzdělaná 

žena, se zamiluje do o třicet let staršího dobrodružného podnikatele. S manželstvím přichází 

žárlivost, a tak se podnikatel rozhodne svou ženu „schovat" v lese a počíná se psát neradostná 

historie režisérčiny rodiny i rodiny. Anna mu porodí osm dětí. O mnoho let později se mladá 

umělkyně Signe ptá svého otce, jak babička Anna zemřela... Signe se až po letech dozvídá, že babička 

http://destigma.cz/akce-2/setkani-se-zahradou/zahradafestival-12-9/
http://destigma.cz/akce-2/leto-v-zahrade/babi-leto-v-zahrade-17-9-2015/
http://www.fokuslabe.cz/
http://www.facebook.com/hospodauletnihokina
http://www.fokuslabe.cz/


Anna, stejně jako další členové rodiny, trpěli stejně jako ona depresemi a úzkostmi, jen se o tom v 

rodině důsledně mlčelo. Animovaný autorský snímek je ryze osobní výpovědí režisérky, která se 

potýká s dědičnou nemocí.  

pořádá: Fokus Labe  

kde: Kino Máj  

info: www.fokuslabe.cz  

 

2.října DANIELŮV SVĚT  

18:30 

Česko / 2014 / 75 min / Daniel je mladý muž, student a spisovatel. Daniel je pedofil. Je zamilovaný a 

vlastní orientaci netají, a to ani před rodiči milovaného chlapce. Daniel nikdy žádnému dítěti 

neublížil. Stejně jako Jirka Fx100d, Tomáš Efix, Petr Kasz, MR_Xguard, Elrond a další jeho známí z řad 

českých pedofilů. Jakou podobu má ten nejniternější cit v podání Daniela a jeho přátel? Filmový 

portrét české pedofilní komunity a životních radostí i strastí jejích členů. Příběh zakázané lásky a 

neustálého boje za smíření se sebou samým i za možnost přijetí uvnitř společnosti.  

pořádá: Fokus Labe  

kde: Knihovna K. H. Máchy  

info: www.fokuslabe.cz  

 

 

Mělník 
1.října - 

30.října 
Příběhy duše 

  

V mělnické kavárně si budete moct zpříjemnit chvíle u dobré kávy čtením příběhů skutečných 

lidí, kterým do života vstoupila duševní nemoc.  

pořádá: Fokus Praha  

kde: Paleta kafé a bar Mělník (Liďák), Nová 209 Mělník  

info:www  

 

 

Pelhřimov 
10.září Zahájení Týdnů pro duševní zdraví 2014 v Pelhřimově, Bowling – turnaj družstev  

17:00 - 22:00 

 

pořádá: FOKUS Vysočina, středisko Pelhřimov  

kde: Sport club U Dubů, Nádražní 834, Pelhřimov  

info: www.vysocina.cz, Plakát  

 

12.září Pohádkový les pro děti 

http://www.fokuslabe.cz/
http://www.fokuslabe.cz/
http://fokus-praha.cz/
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2015/2015-pelhrimov-fokus-plakat.pdf


13:30 - 16:00 

 

pořádá: FOKUS Vysočina, středisko Pelhřimov  

kde: Městské sady, Pelhřimov  

info: www.vysocina.cz, Plakát  

 

14.září - 25.září Prodej výrobků chráněných dílen FOKUSU Vysočina 

10:00 - 17:00 

vždy v úterý od 10:00 - 15:30 hod. bude probíhat ukázka práce s keramickou hlínou  

pořádá: FOKUS Vysočina, středisko Pelhřimov  

kde: Masarykovo náměstí 3, Pelhřimov  

info: www.vysocina.cz, Plakát  

 

25.září Divadlo Hralous – pohádkové představení pro děti „O rybniční panně“ 

8:30, 10:00 

 

pořádá: FOKUS Vysočina, středisko Pelhřimov  

kde: Městské divadlo, Solní 854, Pelhřimov  

info: www.vysocina.cz, Plakát  

 

25.září MUDr. Kateřina Cajthamlová - přednáška „Psychologické aspekty obezity“ 

17:00 

 

pořádá: FOKUS Vysočina, středisko Pelhřimov  

kde: KD Máj - Malá scéna, třída legií 1115, Pelhřimov  

info: www.vysocina.cz, Plakát  

 

30.září Tvořivé odpoledne pro veřejnost 

14:00 - 18:00 

ukázka technik, jak si vyrobit něco hezkého pro sebe  

pořádá: FOKUS Vysočina, středisko Pelhřimov  

kde: Fokus Vysočina, Humpolecká 736, Pelhřimov  

info: www.vysocina.cz, Plakát  

 

 

Písek 
22.září Den otevřených dveří 

10:00 - 15:00 
- zpřístupnění všech prostor písecké pobočky 

- konzultace se sociálními pracovníky 

- ukázky technik používaných v sociálně terapeutické dílně 

http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2015/2015-pelhrimov-fokus-plakat.pdf
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2015/2015-pelhrimov-fokus-plakat.pdf
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2015/2015-pelhrimov-fokus-plakat.pdf
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2015/2015-pelhrimov-fokus-plakat.pdf
http://www.fokusvysocina.cz/
http://tdz.cz/soubory/2015/2015-pelhrimov-fokus-plakat.pdf


- výstava prací klientů sociálně terapeutické dílny 

- prodej drobných předmětů vyrobených v naší chráněné dílně Madlenka  

pořádá: FOKUS Písek  

kde: Kollárova 485, Písek  

info: www.fokus-pisek.cz  

 

23.září Workshop v písecké knihovně 

14:00 - 17:00 

14,00 – 15,00 – přednáška Mgr. Matušky o udržení si duševního zdraví 

15,00 – 16,00 – promítání filmu „Paralelní světy“ 

16,00 – 17,00 – řízená debata na téma „Destigmatizace a deinstitucionalizace péče o lidi s 

duševním onemocněním“  

pořádá: FOKUS Písek  

kde: Alšovo náměstí 85, Písek  

info: www.fokus-pisek.cz  

 

24.září Turnaj v pétanque Na Výstavišti 

10:00 - 15:00 

Malý turnaj v oblíbené hře mezi klienty našeho sdružení, hosty z ostatních organizací a 

veřejností  

pořádá: FOKUS Písek  

kde: nezpevněná plocha Na Výstavišti, Písek  

info: www.fokus-pisek.cz  

 

1.září - 

31.října 
Výstava „DUŠEČÁRY“ 

  

Průřezová výstava prací klientů našeho sdružení v městské knihovně v Písku  

pořádá: FOKUS Písek  

kde: Městská knihovna Písek, Alšovo náměstí 85, Písek  

info: www.fokus-pisek.cz  

 

 

Plzeň 
2.října - 

6.října 
Dny pro duševní zdraví 2015 Plzeň 

  

Součástí programu jsou koncerty, výstava Art brut. tematická divadelní a filmová představení, 

performance, přednášky, dny otevřených dveří, psychoterapeutické workshopy a další.  

pořádá: Epoché o.s. a Ledovec o.s.  

kde: Zábělská 5/43, Plzeň Doubravka, Moving Station Most Ivana Magora Jirouse 2, Psychiatrická 

http://www.fokus-pisek.cz/
http://www.fokus-pisek.cz/
http://www.fokus-pisek.cz/
http://www.fokus-pisek.cz/


léčebna Dobřany  

info:www.dpdz.cz, FB dpdz,www ledovec, www epoché  

 

 

Praha 
9.září - 

10.září 
Den Dyslexie 

10:00 - 

20:00 

Den Dyslexie je den plný workshopů, přednášek, ukázek vyukových pomůcek. Naším cílem je 

poukázat na fakt, že dyslexie je dar, neboť dyslexie a jiné dyshandicapy nemají vliv na inteligenci.  

pořádá: Umění a věda na podporu dyslektickým dětem  

kde: Veletržní Palác Národní Galerie v Praze, Dukelských hrdinů 47, Praha 7  

info: www  

 

12.září Fokus na Babím létě 

od 10:00 

Letos se uskuteční již 26. Ročník festivalu Babí léto, kde Fokus Praha nemůže chybět. I letos tam 

vedle stánku s výrobky z dílen najdete stánek s občerstvením, který pro vás nachystá sociální 

firma Fokusu Praha Jůnův statek. Rozhodně přijďte.  

pořádá: Fokus Praha  

kde: areál Psychiatrické nemocnice Bohnice  

info: www  

 

12.září Babí léto 2015 

od 12:00 

Tradiční festival přivitá své návštěvníky v areálu Psychiatrické nemocnicie Bohnice. Letos se 

můžete těšit na koncerty Yellow Sistres a Please the Trees. Nebudou chybět pohádky pro děti a 

samozřejmostí jsou komentované prohlídky a odborné diskuze. V programu si vybere určitě 

každý.  

pořádá: Psychiatrická nemocnice Bohnice  

kde: areál Psychiatrické nemocnice Bohnice  

info: www  

 

16.září CEDRA – den otevřených dveří 

10:00 - 

16:00 

Den otevřených dveří spojený s bazárkem levného oblečení a pohoštěním, které vytvoří klienti. 

Dále bude možnost vyzkoušet si výtvarné techniky a koupit si výrobky klientů.  

pořádá: Fokus Praha  

kde: Nekvasilova 625/2, Praha 8 Karlín  

info: www  

http://www.dpdz.cz/
https://www.facebook.com/dpdz.cz/
http://ledovec.cz/
http://epoche.cz/
http://www.dys.cz/
http://www.babiletobohnice.cz/
http://www.babiletobohnice.cz/
http://fokus-praha.cz/


 

17.září Jarmark u Ludmily 

  

I letos se můžete těšit na prodejní výstavu výrobků klientů neziskových organizací, které poskytují 

služby lidem se zdravotním postižením. Součástí Jarmarku bude bohatý kulturní program. Budete 

si moci prohlédnout výstavu výtvarných a literárních děl klientů Následné péče Dobroduš 

Diakonie ČCE – SKP v Praze a Fokusu Praha. Na pódiu vystoupí hudební skupiny Brouci Band, Lets 

go! nebo Les Gars d'en Bas. Zazpívá Vladimír Merta, irské tance zatančí skupina Rinceoirí. A do 

svého kouzelného světa vás vtáhne oblíbený kouzelník Radim Šoch.  

pořádá: Diakonie ČCE - SKP  

kde: Náměstí Míru v Praze  

info: www, plakát  

 

19.září Zažít Výtoň jinak 

10:00 - 

20:00 

Sociální pracovníci i klienti z Centra Podskalí prožijí spolu s ostatními den jinak. Ulice Na Hrobci a 

park kolem Podskalské celnice ožijí mezi 10. a 20. hodinou pouličním životem, hudbou, 

výtvarnými dílnami i sportem.  

pořádá: Iniciativa Auto*Mat, Na Výtoni je hlavním organizátorem Fokus Praha o.s. Centrum 

Podskalí spolu s řadou sousedských sdružení a živnostníků.  

kde: Výtoň  

info: www  

 

21.září seminář Psychické problémy, možnosti odborné pomoci 

17:30 - 

20:30 

Zorientujte se v nabídce odborné pomoci při psychických potížích. Poznejte možnosti, ať hledáte 

pomoc pro sebe, svého blízkého, kolegu či kamaráda. Buďte informovaní!  

pořádá: Dobré téma s.r.o.  

kde: Domov Sue Ryder, Michelská 1/7, 140 00 Praha 4  

info: www  

 

23.září 25 let Fokusu 

10:00 - 

22:00 

Celodenní program zahrnuje den otevřených dveří v Centru Břevnov, výstavu obrazů Jana 

Haranta v galerii Artamira, přednášku pro odbornou veřejnost „V síti nebo v pytli“, besedu Studia 

27 pro širokou veřejnost s ředitelem Fokusu Praha Pavlem Novákem a jedním ze zakladatelů 

Fokusu Janem Pfeifferem. 

Odpoledne od 15,25 jste všichni zváni na ZAHRADNÍ SLAVNOST, kde nebude chybět společné 

bubnování, koncerty kapel Lahoda a Der Šenster Gob. Zajištěno bude občerstvení i program pro 

děti.  

pořádá: Fokus Praha  

kde: Meziškolská 2, Praha 6 – Břevnov  

info: www  

http://www.skp.diakonie.cz/prave-se-deje/prectete-si-/aktualni-clanky/jarmark-u-ludmily-2015/
http://tdz.cz/soubory/2015/2015-praha-diakonie-jarmark.jpg
http://zazitmestojinak.cz/indexea19.html?post_type=locations&p=3403
http://www.dobretema.cz/index.php/co-dalsiho-nabizime
http://fokus-praha.cz/


 

29.září Jízda Fokusáků parníkem Cecílie 

15:30 - 

18:00 

dvě hodiny kultivované projížďky parníkem, při které se můžeme i něco zajímavého dozvědět od 

odbornice na pražskou historii a (pomohou-li sponzoři) ochutnáme i něco dobrého k jídlu.  

pořádá: Fokus  

kde:kotviště lodě Cecílie  

info:  

 

7.října Beseda Studia 27 s Táňou Fišerovou 

  

Studio 27 je výjimečný tým lidí, ve kterém jsou žurnalisté a filmaři, kteří mají vlastní zkušenost s 

duševním onemocněním. Pořádají a natáčejí besedy se zajímavými lidmi nejen o duševním zdraví. 

Vstup volný. 

(Z besedy je pořizován videozáznam.)  

pořádá: Studio 27  

kde: Salonek Městské knihovny, Mariánské náměstí.  

info: www  

 

8.října Den otevřených dveří a dobročinný bazárek v komunitním chráněném bydlení na Lehovci 

15:00 - 

20:00 

Na jedno odpoledne se otevřou prostory chráněného bydlení a bude zde probíhat bazárek 

oblečení a doplňků. Akci předcházela sbírka oblečení mezi přáteli a pracovníky Fokusu. Výtěžek 

bude použit na částečnou úhradu rehabilitačně aktivizačního pobytu na Šumavě pro klienty 

chráněného bydlení, kteří žijí dlouhodobě v hmotné nouzi. 

Kulturní program, občerstvení, beseda s pracovníky a klienty chráněného bydlení.  

pořádá: Studio 27  

kde: Dům na Lehovci, Metujská 907, Praha 14  

info: www  

 

9.října - 

11.října 
Crazy Film Fest 

  

Filmový festival celovečerních filmů s tématikou duševního zdraví. Jako doprovodný program 

proběhne promítání filmu Paralelní životy s návaznou diskuzí. V sobotu se představí Studio 27 a 

promítne ukázky ze svých besed.  

pořádá: BONA, o.p.s. ve spolupráci s Kinem Řevnice a o.s. Náruč.  

kde: Řevnice  

info: www  

 

 

http://fokus-praha.cz/
http://fokus-praha.cz/
http://www.kinorevnice.cz/crazy-film-fest/


Rumburk 
17.září „ Jsme tady“ 

13:00 - 

17:00 

Stánky na náměstí, kde se představí organizace, které poskytují sociální služby v regionu. 

Program bude neformální, povídání s kolemjdoucími, skeče, písničková šaráda, rozdávání letáků 

a podobně.  

pořádá: Agentura Pondělí  

kde: Lužické náměstí Rumburk  

info: www.agenturapondeli.cz, plakát  

 

21.září Vernisáž výstavy obrazů umělců ART BRUT  

od 14:00 

Vernisáž výstavy obrazů, které malují lidé s postižením, ale rádi a krásně. Po vernisáži si budeme 

v prostorách tančírny povídat a rozdávat materiály, které se vztahují k tomuto tématu.  

pořádá: Agentura Pondělí  

kde: Tančírna HALABALA, Hálkova 1140 Rumburk  

info: www.agenturapondeli.cz, plakát  

 

17.září - 

10.října 
Besedy na středních školách, promítání filmů a diskuze s lidmi s postižením 

  

Skupina klientů Agentury Pondělí chodí s asistenty na střední školy, promítají filmy s 

problematikou lidí s duševní nemocí a povídají své příběhy.  

pořádá: Agentura Pondělí  

kde: Gymnázium Rumburk, Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk, 

Střední zdravotnická škola a obchodní akademie Rumburk  

info: www.agenturapondeli.cz, plakát  

 

1.října Den otevřených dveří v Agentuře Pondělí spojený s dobročinným bazárkem 

9:00 - 

17:00 

Agentura Pondělí uvítá návštěvníky ve svých prostorách, představí se klienti svými výtvory, 

povídání na zahradě u ohýnku, opékání buřtů. Návštěvníci mohou donést nebo si i odnést 

roztodivné předměty do/z bazárku.  

pořádá: Agentura Pondělí  

kde: Agentura Pondělí, 2.polské armády1094/27 Rumburk  

info: www.agenturapondeli.cz, plakát  

 

od 7.října Promítání filmu s problematikou duševního zdraví a následná beseda pro širokou veřejnost 

19:00 V Domečku Na Kopečku promítne Agentura Pondělí krátký film, který bude z prostředí života lidí 

s duševním onemocněním, po filmu si budeme povídat o životě těchto lidí.  

http://www.agenturapondeli.cz/
http://tdz.cz/soubory/2015/2015-rumburk-pondeli-letak.pdf
http://www.agenturapondeli.cz/
http://tdz.cz/soubory/2015/2015-rumburk-pondeli-letak.pdf
http://www.agenturapondeli.cz/
http://tdz.cz/soubory/2015/2015-rumburk-pondeli-letak.pdf
http://www.agenturapondeli.cz/
http://tdz.cz/soubory/2015/2015-rumburk-pondeli-letak.pdf


pořádá: Agentura Pondělí  

kde: Domeček na Kopečku - Krásnolipská 540/22 Rumburk  

info: www.agenturapondeli.cz, plakát  

 

 

Strakonice 
5.října Den otevřených dveří  

9:00 - 15:00 

- zpřístupnění všech prostor strakonické pobočky 

- konzultace se sociálními pracovníky 

- ukázky technik používaných v sociálně terapeutické dílně 

- výstava prací klientů sociálně terapeutické dílny 

- prodej drobných předmětů vyrobených v naší chráněné dílně Madlenka  

pořádá: FOKUS Písek  

kde: Bezděkovská 216, Strakonice  

info: www.fokus-pisek.cz  

 

7.října Zahradní slavnost 

14:00 - 18:00 

- výtvarné a rukodělné dílničky pod vedení odborných pracovníků 

- ukázky výrobků klientů STD Strakonice 

- vystoupení Divadla Víti Marčíka – Robinson Crusoe 

- večer opékání buřtů  

pořádá: FOKUS Písek  

kde: Bezděkovská 216, Strakonice  

info: www.fokus-pisek.cz  

 

9.října Charitativní bazárek 

9:00 - 13:00 

 

pořádá: FOKUS Písek  

kde: Bezděkovská 216, Strakonice  

info: www.fokus-pisek.cz  

 

 

Sušice 
1.října Den pro duševní zdraví 

10:00 - 

15:00 
9,00 – 10,00 otevřené prostory naší sušické pobočky (ukázky technik používaných v STD a 

výrobků klientů STD Sušice, konzultace s pracovníky) 

http://www.agenturapondeli.cz/
http://tdz.cz/soubory/2015/2015-rumburk-pondeli-letak.pdf
http://www.fokus-pisek.cz/
http://www.fokus-pisek.cz/
http://www.fokus-pisek.cz/


10,00 – 12,00 – promítání filmu „Paralelní životy“ 

13,00 – 15,00 – turnaj v kuželníku a opékání buřtů na ostrově Santos  

pořádá: FOKUS Písek  

kde: Nuželická 60, Sušice  

info: www.fokus-pisek.cz  

 

 

Teplice 
11.září NEVIDITELNÍ LIDÉ – VERNISÁŽ VÝSTAVY 

18:00 

Putovní výstava fotografií prezentující životní příběhy lidí a nejčastější mýty, které se o lidech s 

duševním onemocněním a schizofrenii ve společnosti vyskytují (podpořeno z Norských fondů).  

pořádá: Fokus Labe  

kde: Fokus kafe/bistro, Teplice  

info: www.fokuslabe.cz, FB  

 

21.září - 

26.září 
FILMOVÝ TÝDEN F.20 

  

Téma duševního zdraví a nemoci, problematika psychiatrické péče a lidské odlišnosti ve 

společnosti ve filmech Láska šílená, Amy, E. A. Poe: Podivný experiment, David, Mallory a Malý 

pán (dětská projekce)  

pořádá: Fokus Labe  

kde: Fokus kafe/bistro, Teplice  

info: www.fokuslabe.cz, FB, Filmový týden  

 

30.září STÁLE SPOLU 

20:00 

Eva Tomanová / Česko / 2014 / Petr a Simona spolu žijí dvacet pět let. Mají devět dětí, se kterými 

bydlí v maringotkách na šumavské louce – bez televize, počítače a tekoucí vody. Autoritativní Petr 

sám sebe nazývá „profesionálním otcem." Potomky vede ke svobodě a souznění s přírodou a 

zároveň se je snaží chránit před škodlivým vlivem konzumní společnosti. Do školy chodí děti jen na 

přezkoušení - vysokoškolsky vzdělaní rodiče je učí doma. Rodinná soudržnost, která v dnešním 

západním světě už prakticky nemá obdoby, působí na první pohled idylicky. Při bližším pozorování 

však začínají vyvstávat pochybnosti. Film Stále spolu zkoumá, jaká je cena za svobodný život 

stranou společnosti, a ptá se: existuje recept na ideální rodinu?  

pořádá: Fokus Labe  

kde:Kino Květen (Teplický filmový klub), Teplice  

info: www.fokuslabe.cz, http://www.tpfk.cz/  

 

2.října BABÍ LÉTO S FOKUSEM 

http://www.fokus-pisek.cz/
http://www.fokuslabe.cz/
http://www.facebook.com/FokusKafeTeplice
http://www.fokuslabe.cz/
http://www.facebook.com/FokusKafeTeplice
http://tdz.cz/soubory/2015/2015-usti-fokus-filmovy-tyden.jpg
http://www.fokuslabe.cz/
http://www.tpfk.cz/


16:00 

Kulturně-charitativní akce s oslavou 5. narozenin kavárny. Hry, soutěže, výtvarné a sportovní 

aktivity pro děti, divadlo Krabice, divadlo Orry, koncert Ivory Gate, Panoptikum Maxe Fische, 

výstava a prodej výrobků z chráněných dílen, dražba obrazů, mobilní kavárna  

pořádá: Fokus Labe  

kde: Fokus kafe/bistro a parčík před kavárnou, Teplice  

info: www.fokuslabe.cz , plakát  

 

 

Třinec 
16.září Happening pro duševní zdraví 

9:00 - 

18:00 

Setkání s veřejností, představení sociálních služeb Slezké diakonie pro lidi s duševním 

onemocněním, představení nové brožury týkající se tématu duš. onemocnění, možnost vyzkoušet 

si pocity člověka se schizofrenií, bohatý doprovedný program pro děti i dospělé.  

pořádá: Slezká diakonie, JORDÁN  

kde: prostranství před kulturním domem Trisia, Třinec  

info: www.slezkadiakonie.cz, Plakát  

 

6.října Filmový večer, promítání dokumentu "Otázky pana Lásky" 

17:00 

Dokumentaristka Dagmar Smržová nahlíží do každodennosti mladého muže, postiženého 

schizofrenií. Prostřednictvím filmu má veřejnost možnost představit si život s duševním 

onemocněním. Po shlédnutí filmu možná diskuse.  

pořádá: Slezká diakonie, JORDÁN  

kde: Kavárna Pamoja, Revoluční 609, Třinec  

info: www.slezkadiakonie.cz  

 

7. října Den otevřených dveří 

10:00 - 

17:00 

prohlídka prostor středisek, vč. možnosti zakoupení si drobného předmětu z dílny střediska 

JORDÁN Třinec, od 15:00 - 16:30 hod. ukázková hodina Arteterapie pod vedením psycholožky 

střediska, tato ukázka je omezena maximálním počtem 10 osob, v případě zájmu oslovte službu na 

uvedených kontaktech: 558 990 411, 605 292 998, 734 363 348, jordan@slezkadiakonie.cz  

pořádá: Slezká diakonie, JORDÁN  

kde: Hraniční 280, Třinec  

info: www.slezkadiakonie.cz  

 

 

Uherské Hradiště 

http://www.fokuslabe.cz/
http://tdz.cz/soubory/2015/2015-teplice-fokus-babi-leto.jpg
http://www.slezkadiakonie.cz/
http://tdz.cz/soubory/2015/2015-trinec-diakonie-happening.jpg
http://www.slezkadiakonie.cz/
http://www.slezkadiakonie.cz/


24.září - 

8.října 
Dny duševního zdraví Uherské Hradiště 2015 

17:30 

Cílem této kampaně je zvýšit povědomí o potřebách duševně nemocných a dostupné pomoci v 

regionu, a zároveň odstraňovat předsudky veřejnosti vůči duševnímu onemocnění. Toto vše Vám 

přineseme prostřednictvím happeningů, výstav, komponovaných večerů se zajímavými hosty a 

hudebníky, které budou zcela zdarma.  

pořádá: Oblastní charita Uherské Hradiště, středisko Labyrint  

kde: různě po celém Uherském Hradišti  

info: www  

 

 

Ústí n. Labem 
10.září VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

10:00 - 

17:00 

Prezentace poskytovatelů sociálních a sociálně-zdravotních služeb Ústecka. Doprovodný program: 

divadlo Panoptikum Maxe Fische, africké bubny, mobilní kavárna, koncert Ukrutné veverky  

pořádá: Fokus Labe  

kde: Lidické náměstí, Ústí nad Labem  

info: www.fokuslabe.cz, plakát, veletrh  

 

10.září SMĚJ SE WORKSHOP 

19:00 

Vybarvěte si svou náladu, aneb Tvořivostí k duševní pohodě. Workshop ústecké umělecké skupiny 

proslavené Galerií Směj se. „Jsme tři slečny, které nebaví ústecké smutné šedé ulice, a proto jsme 

se je pokusily trochu rozveselit. Pracovaly jsme s městem tak, aby případné kolemjdoucí pobavilo 

nebo se alespoň ukázalo v jiném světle a vytrhlo své obyvatele z nudného stereotypu všedních 

dnů.“  

pořádá: Fokus Labe  

kde: Fokus kafe, Ústí nad Labem  

info: www.fokuslabe.cz, FB, plakát  

 

14.září KAKALÍK 

17:00 

Další výstava v netradiční venkovní galerii na místě bývalých veřejných záchodků v Žukovově ulici 

na Střekově. K vidění do 30. září  

pořádá: Fokus Labe  

kde: Galerie Deska, Ústí nad Labem  

info: www.fokuslabe.cz, FB , plakát  

 

15.září STUDIO DVA – KUTLOCH, ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY 

https://www.facebook.com/DDZUH2015
http://www.fokuslabe.cz/
http://tdz.cz/soubory/2015/2015-usti-plakat-hlavni.jpg
http://tdz.cz/soubory/2015/2015-usti-fokus-veletrh-socialnich-sluzeb.jpg
http://www.fokuslabe.cz/
http://www.facebook.com/smejsefoto
http://tdz.cz/soubory/2015/2015-usti-plakat-hlavni.jpg
http://www.fokuslabe.cz/
http://www.facebook.com/kakalik
http://tdz.cz/soubory/2015/2015-usti-plakat-hlavni.jpg


19:00 

Černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže v současném světě. Doba je v krizi, svět je v krizi, 

vztahy jsou v krizi, ale pozor: I muži jsou v krizi! Přicházejí postupně o svá poslední výsadní práva a 

pozice neohrožených vládců vesmíru. Jedno z posledních míst mužského sebevědomí a 

sebeurčení se nachází v kotelně pod supermarketem Happycentrum. Schází se zde každou sobotu 

čtyři stateční muži schovaní před svými shoppingujícími manželkami. Na pár hodin se stávají opět 

pravými chlapy. Kouří, pijí pivo a koukají se na fotbal. Podaří se jim uhájit tento ostrůvek svobody? 

A jsou tu opravdu ještě sami sebou, nebo se tu jen zbaběle schovávají před faktem, že svůj boj o 

důstojné místo ve společnosti už prohráli?  

pořádá: Fokus Labe  

kde: Severočeské divadlo opery a baletu, Ústí nad Labem  

info: www.fokuslabe.cz, www.studiodva.cz, plakát  

 

16.září MOJKA DEJMKOVÁ A JANA BOUČKOVÁ – DVĚ ŽENY 

17:00 

První výstava neškolených malířek, jejichž život a malbu spojuje zkušenost s duševním 

onemocněním. K vidění do 11. října  

pořádá: Fokus Labe  

kde: Fokus kafe, Ústí nad Labem  

info: www.fokuslabe.cz, FB , plakát  

 

18.září ZAHRADNÍ SLAVNOST 

16:00 

Setkání všech, kterým je Fokus blízký. program: divadelní představení spolku Fokusu Labe, výstava 

a dražba děl klientů, zahradní piknik, pěvecké vystoupení Petra Halamíčka, zahradní piknik  

pořádá: Fokus Labe  

kde: Fokus Labe, Ústí nad Labem  

info: www.fokuslabe.cz, plakát, plakát  

 

21.září - 

26.září 
FILMOVÝ TÝDEN F.20 

  

Téma duševního zdraví a nemoci, problematika psychiatrické péče a lidské odlišnosti ve 

společnosti ve filmech Snili jsme o životě, Láska šílená, Amy, 9999, E. A. Poe: Podivný experiment, 

David, Hodná holka, Mallory a Malý pán (dětská projekce)  

pořádá: Fokus Labe  

kde: Fokus kafe, Ústí nad Labem  

info: www.fokuslabe.cz, FB, plakát, Filmový týden  

 

28.září RÁDIO IVO – ŽIVOT NEDOCENÍŠ 

19:30 Radio Ivo je přenesení rozhlasové hry na divadelní prkna bez jakékoli transformace. Pouze s 

možností vidět její vznik. Výrazová civilnost a zvukový realismus v pozvolném tempu. Normální 
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příběhy ze života. Rozpačití performeři podávají vcelku suverénní výkon. Hrají: Petr Marek (MIDI 

LIDI), Johana Švarcová (KAZETY), Marian Moštík (LÁHOR/Soundsystem)  

pořádá: Fokus Labe  

kde: Hraničář, Ústí nad Labem  

info: www.fokuslabe.cz, http://hranicar-usti.cz , plakát  

 

29.září RICHARD LOSKOT – NĚJAKÉ PŘEKVAPENÍ 

18:00 

Projekt umělce, který se snaží prostřednictvím instalování nesamozřejmých situací vyvádět 

návštěvníky z jejich všednodennosti.  

pořádá: Fokus Labe  

kde: Fokus kafe, Ústí nad Labem  

info: www.fokuslabe.cz, FB, plakát  

 

30.září NECHCEME SE BÁT PSYCHIATRIE 

10:00 - 

16:00 

Celostátní konference svépomocných hnutí pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním, 

příbuzné, odborníky i veřejnost na téma nedobrovolné léčby a nedobrovolné hospitalizace. S 

mezinárodní účastí. Pořádají Self Help Ústí nad Labem a Fokus Labe.  

pořádá: Fokus Labe  

kde: Muzeum města Ústí nad Labem, Císařský sál  

info: www.fokuslabe.cz, plakát  

 

1.října OTEVŘENÍ NOVÉHO CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ 

  

12.30 – workshop Samostatné bydlení lidí se zkušeností s duševním onemocněním 

14.00 – slavnostní otevření chráněného komunitního bydlení Villa 2 pro psychiatrické pacienty v 

Ústeckém kraji (podpořeno z Norských fondů)  

pořádá: Fokus Labe  

kde: Všebořice – Tichá  

info: www.fokuslabe.cz, plakát  

 

6.října PECHA KUCHA NIGHT – MÁNIE 

19:30 

13. tematická Pecha Kucha Night. Umění, design, architektura, život a mánie v hutné prezentaci 

20 obrázků x 20 sekund pro každého vystupujícího  

pořádá: Fokus Labe  

kde: Hraničář  

info: www.fokuslabe.cz, FB , plakát  
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7.října SMĚJ SE WORKSHOP 

16:00 

Vybarvěte si svou náladu, aneb Tvořivostí k duševní pohodě. Workshop ústecké umělecké skupiny 

proslavené Galerií Směj se. „Jsme tři slečny, které nebaví ústecké smutné šedé ulice, a proto jsme 

se je pokusily trochu rozveselit. Pracovaly jsme s městem tak, aby případné kolemjdoucí pobavilo 

nebo se alespoň ukázalo v jiném světle a vytrhlo své obyvatele z nudného stereotypu všedních 

dnů.“  

pořádá: Fokus Labe  

kde: Literární kavárna UJEP, Ústí nad Labem  

info: www.fokuslabe.cz, FB , plakát  

 

8.října CAFÉ NOBEL – HAITSKÉ VÚDÚ A MENTÁLNÍ ZDRAVÍ  

18:00 

Haitské vúdú je nejrozšířenějším náboženstvím na Haiti a v určité míře jej praktikuje většina 

populace, je tedy nedílnou součástí kulturního obzoru Haiťanů. Vúdú neplní v haitské společnosti 

pouze náboženské funkce, ale po většinu svých dějin sloužilo také jako neoficiální systém 

zdravotní péče, která zahrnuje také prevenci a podporu zdraví a duševní pohody. Je však takto 

vnímáno představiteli státu a humanitárních organizací? Přednášející: Mgr. Lenka Philippová – 

doktorandka Centra ibero-amerických studií FF UK a zabývá se náboženstvími a kulturou africké 

diaspory v Karibiku a Severní Americe.  

pořádá: Fokus Labe  

kde: Fokus kafe  

info: www.fokuslabe.cz, FB , plakát  

 

10.října PETR NIKL – BLUDNÝ RYBÁŘ 

19:00 

Pásmo textů písní a pohyblivých věcí známého malíře, divadelního improvizátora, hudebníka a 

autora dětských knih. U příležitosti Světového dne duševního zdraví  

pořádá: Fokus Labe  

kde: Fokus kafe  

info: www.fokuslabe.cz, FB , plakát  
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