TÝDEN PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ V TÁBOŘE
Od 10. září do 10. října probíhá celorepubliková kampaň Týdny pro duševní zdraví. Smyslem
kampaně Týdnů pro duševní zdraví je co nejvíce informovat veřejnost o problematice duševně
nemocných, mentální hygieně jako prevenci duševních onemocnění i o aktivitách organizací
působících v sociálně zdravotní oblasti a tím přispět ke zlepšení postoje k duševně nemocným a
větší toleranci společnosti.
FOKUS Tábor bude v letošním roce v rámci této kampaně organizovat třídenní benefiční akci
nazvanou Týden pro duševní zdraví v Táboře. Cílem akce je prostřednictvím kulturních akcí
informovat táborskou veřejnost o problematice duševního onemocnění, o dostupnosti služeb pro
duševně nemocné v Táboře a v neposlední řadě získat prostředky na podporu činnosti sdružení
FOKUS Tábor.

Program benefiční akce Týden pro duševní zdraví v Táboře:
Čtvrtek 19.9. - 20:00 – 22:00 - Benefiční projekce v Kině Svět v Táboře.
-

-

-

Hlavním bodem programu bude švédsko – finský film Princezna
(premiéra 27.6.2013). Snímek Arto Halonena, natočený podle skutečné
události, vypráví dojemný příběh Anny, kabaretní tanečnice a masérky,
která věřila, že je z urozeného rodu, že je „princezna“. 50 let ale strávila
v psychiatrické léčebně, kde vypráví svůj neobyčejný příběh. Mottem
filmu je věta „Šťastnější než my všichni ostatní?“ Film je klubového
charakteru a bude se jednat o táborskou premiéru.
Projekci bude předcházet krátký, cca 20 minut dlouhý, italský
dokumentární snímek seznamující diváky s průběhem transformace psychiatrických přístupů
v léčbě duševně nemocných od poválečné éry až do dnes a krátké úvodní slovo primáře
psychiatrického oddělení v Táboře MUDr. Libora Macáka (tento bod programu se teprve
dojednává)
Ve vestibulu kina budou umístěny informační panely seznamující návštěvníky
s problematikou duševního onemocnění a se službami sdružení FOKUS Tábor.

Pátek 20.9. – 18:00 – 22:00 (nebo déle) – Benefiční koncert na Střelnici
-

-

Hlavním bodem programu bude nový rockový projekt táborské
kapely Tábor Superstar Band - Edge Rock Night, složený z
rockových skladeb napříč obdobími a kontinenty. Slovy Štěpána
Pavlíka „Nejde o vyložené hitovky, spíše lahůdky, kde se dají
protočit prsty i hlasivky zúčastněných…“
O rozehřátí publika a navození atmosféry se postará předkapela
Werner von Braun – trio mladých rockerů, kteří mají stále více
příznivců nejen v Táboře a okolí.

-

-

Součástí programu bude prodejní výstava výtvarných prací – grafik a maleb – pana Jaroslava
Hrušky (klienta Fokusu) a aukce jednoho obrazu, který pan Hruška věnuje na podporu
činnosti sdružení.
Po setmění se bude konat ohňová show skupiny „Totálně roztočených“ z Tábora.

Sobota 21.9. – 15:00 – 22:00 – Benefiční plavba Café PARNÍK
-

-

-

-

Jedná se o již tradiční zahradní slavnost konanou na
zahradě a v prostorách sdružení Fokusu Tábor. Součástí
jsou hry a soutěže s námořní tématikou pro děti,
výtvarná dílna, občerstvení.
Od 15:00 – do 16:00 loutkový soubor Teatro TRUHLA
uvede loutkový sci-fi thriller s živou hudbou – Kosmos
Kapitána Fotrixe.
Dalším bodem programu bude hudebně-divadelní
vystoupení - kabaret KAJBAR
Účastníci akce budou mít možnost prohlédnout si
prostory sdružení a v průběhu jednotlivých vstupů budou
seznámeni s činností sdružení.

Veškerý výtěžek benefičních akcí Týden pro duševní zdraví v Táboře bude použit na poskytování
péče lidem s duševním onemocněním.

Vstupné na všechny akce dohromady je pouhých 200,- Kč.

Více informací o předprodeji vstupenek a programu na www.fokustabor.cz
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