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motto:
„Život je neustálá odchylka, která nikdy nedojde k pochope-
ní toho, od čeho se odchýlila.“ 
Franz Kafka

ÚVODNÍ SLOVO
„...Těch posledních pár týdnů bylo nejhorší. Cítil jsem se slabý, vyčerpa-
ný, jako bych nepatřil sám sobě, měl jsem pocit, že se vzdaluju... Na tom 
večírku odtrženost přerostla své meze. Lidi ze mě očima vysávají moje 
myšlenky, smršťoval jsem se jako prasklý balónek, měl jsem strach, že 
zmizím docela...“
„...Pak následuje období vyčerpanosti, kdy jsem jako mrtvý, studený, nic 
neprožívám. Z toho se pomalu dostávám, ale ten strach z lidí, pocity po-
zorování, to se objevuje pořád…“ 

citáty z deníků klientů

 
Psychóza znamená nemoc duše, duševní nemoc. Zásadně mění způ-
sob, jak člověk prožívá sám sebe, druhé lidi a společný svět. Ten ustu-
puje do pozadí a na jeho místo se dostává svět přeludů a fantazií, 
ve kterém je člověk uzavřen, začleňuje se do něj svými city, myš-
lením a jednáním. Odtrhává se od druhých lidí a jejich reality, kte-
rá se mu stává cizí.

Lidé, kteří onemocní psychózou často zůstávají se svými psychotický-
mi zážitky sami. Odváží–li se o nich hovořit ať už s psychologem, tera-
peutem nebo sociálním pracovníkem, jsou často překvapeni tím, že 
je to vůbec možné a že slova, která pro vylíčení svého světa obtížně 

hledají, mohou normálně znít mezi lidmi. A ještě víc jsou překvape-
ni tím, že jejich svět zná také někdo druhý – buď proto, že sám prožil 
něco podobného, nebo že se v něm orientuje jako odborník. To může 
být okamžik úlevy a vysvobození ze samoty bloudění, jako když člo-
věk ztracený v lese potká někoho, kdo ten les zná, nebo dokonce má 
jeho mapu a dovede pojmenovat jeho strže, skály a paseky. 

Najít možnost porozumění, sdělení a sdílení je důležité pro každého 
člověka. Vytvoření společného jazyka mezi zdravím a nemocí je do-
sud vzdálený cíl a Týden pro duševní zdraví představuje jeden z ně-
kolika kroků k němu.

PhDr. Lenka Krbcová Mašínová, předsedkyně sdružení Fokus Ústí nad 
Labem

...schíza nebo 
kamarád??!
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1. – 30.9.2008 – Jazz club (Teplice)
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ UŽIVATELŮ FOKUSU TEPLICE
Výstava výtvarných a fotografických prací uživatelů teplické poboč-
ky Fokusu Ústí nad Labem. 
www.fokusul.cz 

18. – 26.9.2008 – Klub RelaKs
FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ TDZ
Festival dokumentárních filmů představí více než desítku dokumen-
tů s tematikou psychických a sociálních problematik. Po každém pro-
mítání proběhne beseda s odborníkem v dané oblasti. Podrobný pro-
gram viz níže „Dokumenty“.
www.klubrelaks.cz

18.9.2008/ČTVRTEK/18,00 – Bárka kafe
ZDEŇEK KOŠEK – VÝSTAVA
Významný představitel umění „art brut“ z Ústí nad Labem, který se 
prezentoval na více než sedmdesáti výstavách u nás i v zahraničí 
(např. New York, Paříž, Kolín nad Rýnem, Tallin...). 
Výstava potrvá do 20. listopadu.
www.catering–kavarna.cz 
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18.9.2008/ČTVRTEK/20,00 – Mumie
KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ
Bard Breien, Norsko, 2006, 79 min, vstupné 49 Kč
Černá komedie o zúčtování s dusivým soucitem a falešnou upřím-
ností. Agilní psycholožka doprovází skupinu invalidů, která přijíž-
dí do domu Ingvild a Geirra, sebedestruktivního muže upoutané-
ho na invalidní vozík. Geirr se však proti manželčinu pokusu zachrá-
nit manželství terapií pozitivního myšlení vzbouří. Film oceněný na 
MFF Karlovy vary 2007. 
www.prostormumie.cz

19.9.2008/PÁTEK/17,00 – Bowling Klíše
BOWLING CUP III.
Turnaj je určen pro pracovníky nevládních neziskových organiza-
cí. Hrát se bude opět o putovní poháry pro vítězný tým a nejlepší-
ho hráče. 
www.whitelight1.cz

20.9.2008/SOBOTA – Bárka kafe, 15,30–21,00
MINIFESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ
Psychické choroby se stanou podle Světové zdravotnické organiza-
ce (WHO) nejčastější formou onemocnění lidstva 21. století. Kolek-
ce dokumentárních filmů s tématikou duševních onemocnění (schi-
zofrenie, deprese, ústavní a komunitní péče...). Podrobný program 
viz níže „Dokumenty“.
www.catering–kavarna.cz

20.9.2008/SOBOTA/20,00 – Circus, vstup 60 Kč
CIRCUS MAHA * REGGAE PARTY * ŠVIHADLO
Reggae večer v rámci něhož vystoupí Jahtec Jammin’ Job (Žatec) 
a legendární kapela Švihadlo. Po vystoupení kapel budou  ústečtí 
Djs: Uncle Fardy a  Maha4All.
www.circus.cz

22.9.2008/PONDĚLÍ/10,00 – 16,00 – Lidické náměstí
VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Tradiční prezentace činností, programů a služeb poskytovatelů so-
ciálních a sociálně zdravotních služeb Ústecka formou informačních 
a prodejních stánků na Lidickém náměstí. Veletrh zahájí náměstek 
primátora Mgr. Arno Fišera. Doprovodný program: divadlo Panopti-
kum Maxe Fische, vystoupení tanečního klubu Domino, občanské-
ho sdružení Romano Jasnica a  ústecké kapely U.X.B.
www.fokusul.cz

22.9.2008/PONDĚLÍ/19,00 – Severočeské divadlo opery a baletu
PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ
Režie: Petr Zelenka 
Úspěšné divadelní představení je černou komedií o vztazích mezi 
lidmi, lásce ale i neschopnosti najít „normální“ cestu k druhým li-
dem. Hlavním hrdinou je pětatřicátník Petr (Ivan Trojan), který se 
nedokáže vyrovnat s rozchodem se svou přítelkyní a všemožnými 
prostředky se jí snaží získat zpět. Dále hrají Miroslav Krobot, Petra 
Špalková a další.
www.fokusul.cz
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23.9.2008/ÚTERÝ/10,00 – 17,00 – Fokus Teplice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ O.S. FOKUSU TEPLICE
Prezentace služeb a prohlídka prostorů Fokusu Teplice. V rámci dne 
proběhne výstava  a ukázka výroby indiánského oblečení a potřeb 
s možností aktivního zapojení. Připraven bude prodej výrobků a kak-
tusů.
www.fokusul.cz

23.9.2008/ÚTERÝ/13,00 – 17,00 – klub RelaKs
RIDINA AHMED – HLASOVÁ DÍLNA
Hlasové dílny Ridiny Ahmed vytvářejí prostor pro uvolnění hlasu a při-
rozený zážitek z hudby, který začíná jednoduchými úkoly s dechem 
a hlasem až ke zpívání jako přirozenému, uvolňujícímu a obohacu-
jícímu zážitku. Hlasové dílny vynikající sólové zpěvačky jsou určeny 
pro zájemce o nevšední zážitek bez ohledu na jejich technickou úro-
veň zpěvu a zkušenosti. 
Omezená kapacita, rezervace nutná předem na: info@ckpul.cz
www.hlasem.cz 

23.9.2008/ÚTERÝ/20,00 – Mumie
RIDINA AHMED – KONCERT
Vstupné 50 Kč
Koncert sólové zpěvačky, která bez doprovodu, jen za pomoci svých 
bohatých hlasových poloh a barev a nevšedního vrstvení jednotli-
vých linek, vytváří fascinující hudební útvary. Její nedávno vydané 
debutové album Hlasem bylo nadšeně přijato většinou recenzentů. 
Zpěvačka doprovázela např. Marie Boine či Bobby Mc Ferrina.
www.hlasem.cz 

23.9.2008/ÚTERÝ/18,00 – Kostel sv. Vojtěcha
ZDENĚK KOŠEK A HANA FOUSKOVÁ – VÝSTAVA JIN & JANG
Zdeněk Košek je významný představitel umění „art brut“ žijící a pra-
cující v Ústí nad Labem. Prezentoval se na více než sedmdesáti vý-
stavách u nás i v zahraničí (např. New York, Paříž, Kolín nad Rýnem, 
Tallin...). Hana Fousková je živelná malířka a básnířka. Její obrazy jsou 
založené na tvrdé barevné expresi s figurálními a krajinnými námě-
ty. Výstava představí práce z posledních let obou malířů, kteří jsou si 
v mnohém podobní a různí zároveň. Výstava potrvá do 4. října.
www.fokusul.cz

24.9.2008/STŘEDA/10,00 – 15,00 – Fokus Ústí nad Labem, o.s.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FOKUSU ÚSTÍ NAD LABEM, O.S.
Prezentace služeb Fokusu Ústí nad Labem a problematiky duševních 
nemocí. Připraven bude prodejní stánek s výrobky z chráněných dí-
len Fokusu a během celého dne budou probíhat projekce dokumen-
tů s tematikou duševního onemocnění. 
www.fokusul.cz

25.9.2008/ČTVRTEK/13,00 a 26.9.2008/PÁTEK/9,00 – Mumie
REALITA A MOŽNOSTI SVÉPOMOCNÝCH SKUPIN – 
ODBORNÁ KONFERENCE
Celostátní konference svépomocných skupin v oblasti duševního 
zdraví se koná po delší pauze v Ústí nad Labem, kde tato tradice 
vznikla. Součástí konference je společenský večer pořádaný k 10. vý-
ročí vzniku občanského sdružení Self Help Ústí nad Labem  v kavár-
ně Bárka kafe (25. září, 18 hod).
www.selfhelp.dinphoto.com, www.fokusul.cz
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25.9.2008/ČTVRTEK/20,00 – Mumie
STRACH(Y) ZE TMY
Francie, 2007, 82 min, vstupné 59 kč
Film Strach(y) ze tmy je dalším z řady výjimečných celovečerních ani-
movaných filmů současnosti. V české distribuci navazuje na uvedení 
filmu Persepolis. Šestice předních francouzských grafiků a komikso-
vých kreslířů se chopila tématu hrozivých fóbií. Graficky propraco-
vané černobílé příběhy odhalují noční můry, dětské přízraky a děsy 
v jejich původní intenzitě a podprahové přímočarosti.
www.prostormumie.cz

26.9.2008/PÁTEK/18,00 – Bárka kafe
UMĚLECKÝ PROJEKT IVANA VOSECKÉHO
Ivan Vosecký patří od 90. let k výrazným umělcům české výtvarné 
scény. Ve své často provokativní tvorbě pracuje se základními lidský-
mi otázkami jako jsou bůh, láska, ekologie, drogy a další.  
KŘEST KOMIKSU „KUŘE“ OD KAKALÍKA (www.kakalik.cz )
Grafik a autor komiksů David Kalika (vystupující pod pseudonymem 
Kakalík) již několik let na svých webových stránkách uveřejňuje kaž-
dé ráno nový díl stripu s názvem Kuře.  Kuře řeší a komentuje vlastní 
psychické procesy a zásadní existenciální otázky jako jsou dobro a zlo 
ve vesmíru, samota, úzkosti a nejistoty, ale i absurdní a dada události 
běžného dne. Fokus Ústí nad Labem vydává výběr z těchto komiksů 
jako příspěvek k problematice duševního zdraví. 
www.catering–kavarna.cz

29.9.2008/PONDĚLÍ/16 – 20,00 – Fokus Teplice, kavárna
SETKÁNÍ S FOKUSEM V TEPLICÍCH
Večer pro známé i neznámé Fokusu Teplice v připravované kavár-
ně Bárka kafe. Součástí programu bude ukázka paličkování, výstava 
výtvarných prací klientů, cvičení tradičního karate a prodej výrobků 
a kaktusů.  Zahraje Jarda Holan a Ondra (folk a blues), vystoupí diva-
dlo Panoptikum Maxe Fische.
www.fokusul.cz

29.9.2008/PONDĚLÍ/20,00 – Mumie
SPIKLENCI SLASTI
Jan Švankmajer, ČR/Švýc./V. Brit., 1996, 85 min, vstupné 49 kč
Surrealistická koláž režiséra Jana Švankmajera o novodobých váš-
ních a perverzích, důmyslných erotických dráždidlech a sexuálních 
praktikách. Černá groteska, v níž se za „sexuálními úchylkami“ pro-
tagonistů (např. Bára Hrzánová, Jiří Lábus, Pavel Nový) skrývá osa-
mělost dnešního člověka často způsobená jeho neschopností ko-
munikace s druhými.
www.prostormumie.cz

...miluji tmu 
a v ní animované 
filmy...
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KLUB RELAKS
Festival dokumentárních filmů představí více než desítku dokumen-
tů s tematikou psychických a sociálních problematik. Dopolední fil-
my se vzdělávací tématikou jsou určeny i pro střední a vysoké ško-
ly, které v případě zájmu mohou promítání rezervovat na e–mailu 
 klubrelaks@seznam.cz. V dopoledních hodinách je možné promíta-
cí čas přizpůsobit individuálním potřebám jednotlivých škol. 
www.klubrelaks.cz

Po každém promítání proběhne beseda s odborníkem v dané oblasti.

Vstupné je na všechny představení dobrovolné.

18.9.2008/ČTVRTEK/ 8,00 a 10,00
JAK MOTÝL
Ewa Pieta , Polsko, 2004, 29 min
Příběh tělesně postiženého chlapce, kterému trvalo šestnáct let, než 
navázal kontakt se svým okolím a přesvědčil ho, že v jeho bezvlád-
ném těle je uvězněna bystrá mysl mladého básníka.
Z KOLA VEN – JAN A JOSEFÍNA
Charlotte Hoogakker, Holandsko, 2006, 16 min
Jan a Josefína jsou sourozenci. Zatímco Jan byl obdařen neobyčej-
nou inteligencí, Jozefína má Downův syndrom. Je však tato skuteč-
nost důvodem k tomu, aby si nemohly hrát společně a mít stejné 
kamarády? D
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18.9.2008/ČTVRTEK/13,00
LARRY Z NAŠÍ ULICE
Alice Elliott, USA, 2001, 35 min
Larry Selman je mentálně postižený šedesátník, který dokáže každý 
rok sehnat tisíce dolarů na charitativní účely, ačkoli sám žije takřka 
na hranici chudoby. Obětavost, s jakou se stará o jiné, přiměla jeho 
sousedy k založení speciálního fondu na jeho podporu. 

19.9.2008/PÁTEK/8,00 a 10,00
TEN BLÁZEN OD VEDLE
Y. Vattier, Velká Británie, Francie, 2006, 52min
Popisuje problematiku uzavírání léčeben v Itálii a přístupy k léčbě 
psychotiků v Evropě.

19.9.2008/PÁTEK/13,00
BLÁZNIT JE NORMÁLNÍ
Vladimír Fanta, ČR, 2006, 28 min
Dokument je zaměřený na životní příběhy lidí se schizofrenií a jejich 
rodiny. Snaží přiblížit způsob myšlení těchto nemocných lidí a jejich 
blízkých, obavy a potíže, které sdílí a se kterými se potýkají, ale zá-
roveň i jejich naděje.

22.9.2008/PONDĚLÍ/8,00, 10,00 a 17,00
GOTTESZELL – ŽENSKÁ VĚZNICE
Helga Reidemeister, Německo, 2001, 104 min
Co přivádí ženy za mříže? Co prožily, že se uchýlily k zločinu? Byla 
to jen jejich chyba, nebo selhala společnost? Vypovídají vězeňky-
ně i jejich žalářnice.

23.9.2008/ÚTERÝ/8,00 a 10,00
POMOC ČLOVĚKU
Martin Štoll, ČR, 2003, 28 min
Hlavní linií tohoto dokumentu je příběh bývalého uživatele drog, 
který svou drogovou minulost s odstupem reflektuje. Tvůrci se zá-
roveň snaží přiblížit některé způsoby pomoci uživatelům drog, ať 
už jde o práci terénních pracovníků, nebo o substituční léčbu me-
tadonem.

23.9.2008/ÚTERÝ/13,00 a 17,00
DĚTI OKAMŽIKU
Robert Sedláček, ČR, 2003, 28 min
Tvůrci tohoto dokumentu se podařilo získat důvěru několika uživa-
telů drog, kterým je se svou kamerou v patách při nejrůznějších pe-
ripetiích plynoucích z jejich drogové závislosti. Průvodkyní filmu je 
bývalá uživatelka, která svou zkušeností boří mnohé mýty obklo-
pující svět drog.

24.9.2008/STŘEDA/8,00 a 10,00
DRSNÉ DĚTI
John Ferdericks, Davide Tosco, Itálie, 2000, 54 min
Na předměstích Kapského Města žijí děti v naprosté chudobě. Tři sta 
tisíc je jich zapojeno do gangů, které nemají žádné zábrany.
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24.9.2008/STŘEDA/17,00
DĚTI ZE STANICE LENINGRADSKÁ
Hanna Polak, Andrzej Celínski, Polsko, 2004, 35 min
Syrový pohled do každodenní reality moskevských dětí ulice, jejichž 
počet v současné době dosáhl třiceti tisíc.

25.9.2008/ČTVRTEK/8,00 a 10,00
MEZI ČTYŘMI STĚNAMI
Žemira Alajbegović, Slovinsko, 1999, 34 min
Příběhy žen, které unikly násilí ve vlastních rodinách a hledaly úto-
čiště v azylových domech. Hovoří o letech zneužívání, násilí, znásil-
ňování a osamocení.
TO VŠECHNO Z LÁSKY
Tomáš Kudrna, ČR, 2004, 27 min
Film představuje příběhy tří žen, které unikly před soužitím s agresiv-
ním manželem do azylového domu. Jejich vyprávění jsou si v mno-
ha ohledech podobná. Na počátku byli jejich partneři milí a okouz-
lující. Postupně je však začali izolovat od přátel a známých. Pak přišla 
chvíle, kdy muž svou partnerku poprvé udeřil. Následovalo psychic-
ké ponižování i fyzické týrání, z něhož se ženy po dlouhou dobu ne-
dokázaly vymanit. 

25.9.2008/ČTVRTEK/13,00
JOHANA Z PEKLA DO RÁJE
Thomas Danielsson, Švédsko, 2003, 28 min
Citlivě natočený snímek o švédské dívce Johanně se zabývá důsled-
ky, které může mít dětská šikana na zranitelnou duši dospívajícího 
člověka. 

26.9.2008/PÁTEK/18,00
ŽENY PRO MĚNY
Erika Hníková, ČR, 2004 , 77 min
Tragikomický příběh o ženách, které citlivě vnímají současný ideál 
ženské krásy a chtějí se mu co nejvíce přiblížit. Snímek přináší pestrý 
obraz současného světa, kde fenomén dokonalého ženského těla ak-
centovaný všudypřítomnými médii hraje jednu z hlavních rolí. 

...taky jsem bylo 
týrané, taky jsem 
bralo drogy a žádný 
dokument o mě nikdo 
nenatočil...
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BÁRKA KAFE
Psychické choroby se stanou podle Světové zdravotnické organiza-
ce (WHO) nejčastější formou onemocnění lidstva 21. století. Kolekce 
dokumentárních filmů s tématikou duševních onemocnění (schizo-
frenie, deprese, ústavní a komunitní péče...).
www.catering–kavarna.cz

Součástí promítání budou besedy po každém bloku s PhDr. Lenkou Krb-
covou Mašínovou.

Vstupné je na všechny představení dobrovolné.

20.9.2008/SOBOTA/15,30 – 17,30
BLÁZNIT JE NORMÁLNÍ
Vladimír Fanta, ČR, 2006, 27 min
Dokument je zaměřený na životní příběhy lidí se schizofrenií a je-
jich rodiny. Přibližuje způsob myšlení těchto nemocných lidí a jejich 
blízkých, obavy a potíže, které sdílí a se kterými se potýkají, ale zá-
roveň i jejich naděje.
MIMO SEBE
Derzsiová Alena, ČR, 2003, 28 min
Člověk s psychickým onemocněním u nás byl a je převážně léčen 
v monstrózních léčebnách s mnohdy nedokonalým zázemím, naru-
šujícím základní lidská práva. Ve filmu hovoří pacienti o vlastní zkuše-
nosti s nemocí a o zkušenostech s léčebnami, které se jim staly úto-
čištěm několikrát do roka. Z jejich vyprávění pochopíme, že “je cosi 
shnilého” v koncepci psychiatrické péče u nás... 

TEN BLÁZEN OD VEDLE
Youvi Vattier, 2006, 52 min
O síti tzv. komunitní psychiatrie, metodě, která je od roku 2005 na zá-
kladě doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) považová-
na za prioritu v otázkách duševního zdraví. Oproti péči ústavní nabízí 
řešení respektující důstojnost postižených, než jsou svěrací kazajky, 
křik vycházející ze samotek, rachot klíčů na chodbách...

20.9.2008/SOBOTA/19,00 – 21,00
CO SE DĚJE V HLAVĚ
Jan Soukup, ČR, 2003, 14 min
Deprese je nejčastější duševní poruchou, která se týká deseti až pat-
nácti procent populace. Pořad ukazuje míru vědeckých znalostí de-
prese a ukazuje největší svízel psychiatrie – správně stanovit diagnó-
zu s přihlédnutím k individualitě pacienta.
TO NENÍ DEPKA, ALE DEPRESE 
Judita Křížová, ČR, 1998, Judita Křížová, 52 min
Dokumentární film nejen o špatné náladě a smutku, ale především 
o depresi jako o vážném psychickém onemocnění. Ve filmu se o své 
prožitky a zkušenosti dělí lidé, kteří depresi prožili nebo s ní stále žijí. 
Naučili se s ní žít, naučili se ji s odbornou pomocí krotit, naučili se znát 
sami sebe, své rozlety i limity. 
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DIAGNÓZA – DEPRESE
Olga Sommerová, ČR, 2003, 18 min
Dokumentaristka Olga Sommerová představuje příběh populární-
ho herce Marka Vašuta, kterého přivedly deprese až na hranici živo-
ta a smrti. Neúspěšný pokus o sebevraždu ho donutil k léčení dušev-
ní choroby, která si stále víc vybírá krutou daň proto, že společnost 
je ještě málo informovaná o její podstatě. Známý psychiatr prof. Cy-
ril Höschl vysvětluje příznaky choroby, která je dnes léčitelná moder-
ními antidepresivy a psychoterapií.

Já tady jenom 
zabírám 
prostor...

...depka jenom 
18 minut...to jde...
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19.9.2008/PÁTEK/20,00 – Circus, vstup 60 kč
HIP HOP FUNKY *NBP*
Dj PECA – Hip hopový Dj z Ústí nad Labem
BTnJ – Hip hop/Funk/Alternative – německá dechovka s nádechem 
anglického punku (Klatovy)
Dj FRIKY – Hip hop v podání plzeňského Dj
www.circus.cz

26.9.2008/PÁTEK/21,00 – Mumie, vstup volný
DJ DORROW TEA/ DE – INDIES, NEW WAWE
Představitel drážďanské školy dýdžejingu. V setech mixuje jak klasic-
ké hity nezávislého rocku, tak i moderní tracky vydané kolem labelu 
DFA. Těšit se můžete na dlouhou noc kvalitní zábavy...
www.prostormumie.cz

28.9.2008/NEDĚLE/17,00 – Circus, zápisné 50 Kč
TDZ TURNAJ VE STOLNÍM FOTBALE
Turnaj dvojic ve stolním fotbale v rámci týdnů duševního zdraví na 
stolech Bonini. Pořádá Organizace pro rozvoj stolního fotbalu, o.s. 
V rámci turnaje proběhne vyhlášeni výsledků předchozího ligové-
ho ročníku.
www.circus.czO
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Místa konání:

FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
Pražská 166
Vaňov
Ústí n. L.
www.fokusul.cz

BÁRKA KAFE
Prokopa Diviše 5
400 01 Ústí n. L.
www.catering–kavarna.cz

JAZZ CLUB
ul. 28. října 
Teplice
www.jazzteplice.cz

KLUB RELAKS
Stará 2702/100
400 11  Ústí n. L. 
www.klubrelaks.cz

FOKUS TEPLICE, o. s.
Kavárna v přízemí Fokusu
a prostory v prvním patře 
Školní 26
Teplice
www.fokusul.cz

BOWLING CENTRUM KLÍŠE
Ostrčilova 15
400 01 Ústí n. L.
www.bowlingrestaurantcentrum.cz

MUMIE
Velká Hradební 50
400 01 Ústí n. L.
www.prostormumie.cz

KOSTEL SV. VOJTĚCHA
Hradiště 4
400 01 Ústí n. L.
www.usti.ymca.cz

CIRCUS
Velká Hradební 33
400 01 Ústí n. L.
www.circus.cz

Proč ta šipka 
míří na mě??!

Svatý Vojtech 
má web??!
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Hlavní pořadatel:

FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
Cílem činnosti sdružení je prosazovat zájmy a práva duševně nemoc-
ných a přispívat k humanizaci péče o občany s těžkou duševní ne-
mocí. Svým uživatelům poskytuje sociální služby, umožňuje zaměst-
návání v chráněných dílnách (šicí, truhlářská, zahradnická a  mobilní, 
kuchařská a kavárna Bárka kafe), provozuje zařízení denního typu 
a chráněné bydlení. 
www.fokusul.cz

Organizátoři:

CENTRUM KOMUNITNÍ PRÁCE ÚSTÍ NAD LABEM
Posláním Centra komunitní práce je rozvíjet neziskový sektor a posi-
lovat jeho konkurenceschopnost na evropském sociálním trhu. Spo-
lečnost je zaměřena na komunitní plánování, zpracování projekto-
vých žádostí pro Strukturální fondy Evropské unie, rozvoj lidských 
zdrojů a integraci znevýhodněných skupin na trh práce.
www.ckpul.cz

EUROPA CONCEPT CZ
Organizace prezentuje a podporuje obecně prospěšné rozvojové 
programy a projekty,  zaměřené na ochranu a obhajobu práv a inte-
graci znevýhodněných skupin ve společnosti, místní infrastrukturu, 
kulturu, vzdělávání, služby, rozvoj cestovního ruchu, s  důrazem na 
příhraniční spolupráci a integraci  v rámci EU.
www.europaconcept.cz

KLUB RELAKS
Hlavním cílem klubu je vytváření alternativního prostoru pro mladé 
lidi v nekuřáckém prostředí bez přístupu k alkoholu a psychotrop-
ním látkám formou nabídky kulturních, vzdělávacích a informač-
ních akcí.
www.klubrelaks.cz

SELF HELP ÚSTÍ NAD LABEM, o. s.
Posláním sdružení je tzv. svépomocná péče o lidi s duševní poru-
chou, obhajoba jejich práv a zájmů a realizace projektů a programů 
přispívajích ke zvyšování kvality jejich života. Za tímto účelem sdru-
žení spolurpacuje s Fokusem Ústí nad Labem, o.s.
www.selfhelp.dinphoto.com

WHITE LIGHT I.
O. s. White Light I. poskytuje ucelený systém služeb pro uživatele drog 
a jejich blízké a pro osoby v obtížných životních situacích. Aktivně 
spolupracuje s příslušnými institucemi veřejné správy v ČR a dalšími 
organizacemi a institucemi v EU. 
www.whitelight1.cz

KOMUNITNÍ MULTIKULTURNÍ CENTRUM PORADNY 
PRO INTEGRACI V ÚSTÍ NAD LABEM
Poradna pro integraci je občanské sdružení, které se zabývá integra-
cí osob, jimž byl v České republice přiznán status uprchlíka, a dlou-
hodobě usazeným cizincům v České republice. 
www.p–p–i.cz
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Hlavní pořadatel:

Organizátoři:

Partneři:

Tento projekt je realizován za finanční podpory statutárního 
 města Ústí nad Labem, Evropské unie, Ministerstva kultury ČR, 

 Ministerstva zdravotnictví ČR, Komunitní nadace Euroreginu Labe 
a statutárního města Teplice.

www.fokusul.cz, www.tdz.cz


