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České Budějovice, 2. října 2019 

Prášek všechno nezachrání. Týden obyčejného šílenství v Budějovicích a Krumlově  

Hudba, divadlo, film a debata na třaskavé téma, zda jsou prášky všespásným lékem na duševní onemocnění. To jsou základní 
prvky letošního Týdne obyčejného šílenství, jehož smyslem je podpora lidí s duševním onemocněním. Srdečné pozvání na 
všechny akce, které FOKUS České Budějovice pořádá, platí pro každého.  

Úterý 8. 10. 2019 od 17.00 beseda – Je medikace jediným řešením?  

Beseda v Solnici, událost na Facebooku  
Solnice | Piaristické nám. 3 | Č. Budějovice | Vstupné dobrovolné  

Stačí prášky? Jde to bez nich? Diskutovat budou psychiatr Lukáš Krejčů, terapeutka Markéta Masopustová, Agáta za osoby 
s duševním onemocněním a Jiřina, jejíž manžel má zkušenost se schizofrenií. Přijďte si poslechnout jejich názory a zapojit 
se do následné debaty. Moderuje Mária Pfeiferová z Českého rozhlasu.  

„K zotavení mi pomáhá schopnost se realizovat v práci a ve volném čase. A když mne moji nejbližší přijímají takovou, jaká 
jsem. Říkám tomu, že se zotavují z nemoci společně se mnou,“ vyjmenovává Agáta.  

Pořádají společně FOKUS České Budějovice a studentská iniciativa Psychobraní.  

Středa 9. 10. 2019 od 16.00 do 18.00 Den otevřených dveří ve FOKUSu  

Chráněné bydlení K-PAX | Žerotínova 9, Č. Budějovice | Vstup zdarma  

Komunitní tým, Ateliér Kočka (výroba vitráží technikou tiffany) a Sociálně terapeutická dílna | Novohradská 71 I Č. 
Budějovice  

„Přijďte se podívat, jak se žije v chráněném bydlení. Nebo jak vypadají prostory, odkud vyráží do terénu za klienty Komunitní 
tým pracovníků. Omrknout Ateliér s výrobou vitráží. Zeptat se, co potřebujete. Jsme tu pro Vás,“ zve na návštěvu Věrka 
Michalicová z FOKUSu.  

Čtvrtek 10. 10. 2019 od 18.00 film – Bylo jednou jedno město bláznů  

Film v Široku, událost na Facebooku  
Café Široko – sklepní prostor Hyacinthunderground | Široká 19 | Č. Budějovice | Vstupné dobrovolné  

Itálie, 60. léta 20. století: Životopisný film o Francu Basagliovi. Rušení psychiatrických léčeben v Gorizii a Terstu pod 
Basagliovým vedením. Prostřednictvím příběhů několika pacientů i členů personálu plasticky a hluboce popisuje tehdejší 
změny. V původním znění s titulky. Režie: Marco Turco  

Pátek 11. 10. 2019 od 17.00 beseda – Stačí medikace k zotavení?  

Beseda v Krumlově, událost na Facebooku  
Městská knihovna v Českém Krumlově | Horní 155 | Č. Krumlov | Vstupné dobrovolné  

Debatovat o nutnosti medikace budou psychiatr Jan Bečka, terapeutka Markéta Masopustová a Jindřich Jašík, který má 
vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Přijďte si poslechnout jejich argumenty a zapojit se do následné diskuse. 

„Před devíti lety jsem se ocitl v péči psychiatrů a dostal diagnózu paranoidní schizofrenie. O své cestě k uzdravení bez 
použití psychofarmak jsem napsal knihu - Cesta ze schizofrenie a dál se snažím páchat osvětu a pomáhat dalším, kteří se 
chtějí uzdravit,“ uvádí o sobě Jindřich Jašík.  

Ještě jednou Městská knihovna, a to 3. – 18. října 2019, výstava I fotky mají duši, autorka 
Jana Vitková  

https://www.facebook.com/events/2655929211300790/?acontext=%7B%22source%22%3A108%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22post_page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=108&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22post_page%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARAIAkujpu7QE_-xmVt6YYqE4V3wUsWmvVodonFqQrNi-pe6BFge90vfDck87zA3y7Yy84XbssCl7RMf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDltGLUF5p2Sm_sJUlRCx_lH7QOTkewlnmW2YTsSypm6DxiaAPWj_aDCtMsfFL9m64VELPjNL9JILMN_CzzvQF5w_ipSQgioENpr71Hx7Q7I3IPOS_VP1xgNTRRuw7scM6YlKXZtuV-hAJ06twnos-klEYfNV8ahA0W32NluwrJTe4ERPBIzL0jKK3hpgV1xjQOoKn6UwFpK6VKN_iw5HXlrr1tBCg96wyZIjbipYhKSDx4NHkbbV0tr95qhKb9Jah49K0vvf1q4aw7vlYLuCYcz_5cJ6V46WHnhhCOQJy_zeIb3KD3gGLAVZXg3h69osg2VRw
https://www.facebook.com/events/746971645742264/?acontext=%7B%22source%22%3A108%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22post_page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=108&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22post_page%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARCd5MmBiM4Yac0PA42wu3WdyY2YAtYNHbw5tNxe93QUld5c4bU5TMXTAVDM1ci-HioYNFoLQG2vBYX0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDltGLUF5p2Sm_sJUlRCx_lH7QOTkewlnmW2YTsSypm6DxiaAPWj_aDCtMsfFL9m64VELPjNL9JILMN_CzzvQF5w_ipSQgioENpr71Hx7Q7I3IPOS_VP1xgNTRRuw7scM6YlKXZtuV-hAJ06twnos-klEYfNV8ahA0W32NluwrJTe4ERPBIzL0jKK3hpgV1xjQOoKn6UwFpK6VKN_iw5HXlrr1tBCg96wyZIjbipYhKSDx4NHkbbV0tr95qhKb9Jah49K0vvf1q4aw7vlYLuCYcz_5cJ6V46WHnhhCOQJy_zeIb3KD3gGLAVZXg3h69osg2VRw
https://www.facebook.com/events/493810217846055/?acontext=%7B%22source%22%3A108%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22post_page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=108&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22post_page%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARDVGPyChrxYZ4RwGLVLax1oK-PbKMBQ7Dv6QbI4Na1A6S8xAq5FMvRgUUci_OYBAAsuwYoj1-R0ITi0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDltGLUF5p2Sm_sJUlRCx_lH7QOTkewlnmW2YTsSypm6DxiaAPWj_aDCtMsfFL9m64VELPjNL9JILMN_CzzvQF5w_ipSQgioENpr71Hx7Q7I3IPOS_VP1xgNTRRuw7scM6YlKXZtuV-hAJ06twnos-klEYfNV8ahA0W32NluwrJTe4ERPBIzL0jKK3hpgV1xjQOoKn6UwFpK6VKN_iw5HXlrr1tBCg96wyZIjbipYhKSDx4NHkbbV0tr95qhKb9Jah49K0vvf1q4aw7vlYLuCYcz_5cJ6V46WHnhhCOQJy_zeIb3KD3gGLAVZXg3h69osg2VRw
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Výstava, událost na Facebooku  

Městská knihovna v Českém Krumlově | Horní 155 | Č. Krumlov | Vstup zdarma 

Jana je profesionální fotografka. Má vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Ze zdravotních důvodů zažádala o invalidní 
důchod, táta jí pomohl vybudovat vlastní fotoateliér. „Pro mě mou nemocí život neskončil… pro mě tím život teprve začal,“ 
zdůrazňuje Jana.  

Sobota 12. 10. 2019 od 18.00 divadlo – Arte della Tlampač, Sedm bodných ran  

Divadlo, událost na Facebooku  
Horká Vana | Česká 7 | Č. Budějovice | Vstupné 120 Kč přes www.smsticket.cz / 160 Kč na místě před začátkem 

Benefiční představení na podporu lidí s vážným duševním onemocněním.  

„Existují dva typy lidí. Jedni milují divadelní skeče Arte della Tlampač, ti druzí je nenávidí a považují za symbol úpadku 
nezávislého divadla v Čechách. Pak je tu ještě hodně lidí mezi tím, kteří nemají zas tak vyhraněný názor. A potom je tu celá 
řada lidi, která o Arte della Tlampač nikdy neslyšela. Jste jedni z nich? Pojďte si pro ránu,“ zve na představení Petra 
Ptáčková, produkční divadla.  

Ještě jednou sobota 12. 10. 2019, od 20.30 koncert VEES, Jablko Znetvořené Lidským 
Faktorem  
Koncert, událost na Facebooku  
Velbloud Music Bar | U Tří lvů 4 | Č. Budějovice | Vstupné 100 - 200 Kč na místě /kolik máš, tolik dáš; vše půjde na podporu 
lidí s duševním onemocněním/ 

Parádní koncert pro širokou veřejnost na závěr letošního šíleného týdne.  

VEES je známá indie/rock'n'rollová tříčlenná kapela z Českých Budějovic. Na živo jsou originální, autentičtí a 
bezkonkurenční! Jejich koncert začíná ve 20.30 hodin.  

Legendární jihočeská kapela Jablko Znetvořené Lidským Faktorem to rozjede od 22 hodin. Máte-li v oblibě 
ska/hardcore punk, je právě J. Z. L. F. skvělou volbou pro sobotní noc.  

Text: Věrka Michalicová  

 

Celou akci významně finančně, materiálně či dobrovolnickou činností podporuje mnoho subjektů. Mezi nimi jsou:  

 Statutární město České Budějovice  

 Čevak, a.s.  

 Studentská iniciativa Psychobraní  

 Český rozhlas České Budějovice  

 Budějcká Drbna  

 Verba plus (výlep plakátů)  

 Daniel Kyncl, grafik  

 tiskárna a grafické studio Pavel Chrášťanský Post scriptum imprimatur  

 Restaurace Solnice a.s.  

 Café Široko  

 Městská knihovna v Českém Krumlově  

 Horká Vana – kulturní klub  

 Velbloud Music bar  

 Mária Pfeiferová, redaktorka Českého rozhlasu České Budějovice  

 divadlo Arte della Tlampač  

 kapely VEES a J. Z. L. F.  

 Agáta a Jindřich, lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním a Jiřina, jejíž partner má duševní onemocnění 

 Mgr. Markéta Masopustová, MUDr. Lukáš Krejčů, MUDr. Jan Bečka  

https://www.facebook.com/events/3513845661962565/
https://www.facebook.com/events/1481916735294218/?acontext=%7B%22source%22%3A108%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22post_page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=108&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22post_page%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARD0NIwNEWi5rpN5ywH3C1484cegBWn3Be2X1BRk4uDdjs43mDfi4y1I_10po1GGX2K0JJrg8Lzw5w5d&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDltGLUF5p2Sm_sJUlRCx_lH7QOTkewlnmW2YTsSypm6DxiaAPWj_aDCtMsfFL9m64VELPjNL9JILMN_CzzvQF5w_ipSQgioENpr71Hx7Q7I3IPOS_VP1xgNTRRuw7scM6YlKXZtuV-hAJ06twnos-klEYfNV8ahA0W32NluwrJTe4ERPBIzL0jKK3hpgV1xjQOoKn6UwFpK6VKN_iw5HXlrr1tBCg96wyZIjbipYhKSDx4NHkbbV0tr95qhKb9Jah49K0vvf1q4aw7vlYLuCYcz_5cJ6V46WHnhhCOQJy_zeIb3KD3gGLAVZXg3h69osg2VRw
https://www.smsticket.cz/vstupenky/18059-sedm-bodnych-ran-tyden-obycejneho-silenstvi
https://www.facebook.com/events/961140460888739/?acontext=%7B%22source%22%3A108%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22post_page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=108&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22post_page%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARAJMb9lOOoqrznXPYnFFW3RuwsshDSHdspyBgCbLotTkYXeSup0pAtaey3wWo8nv34h2sy40Q6yqqeD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDltGLUF5p2Sm_sJUlRCx_lH7QOTkewlnmW2YTsSypm6DxiaAPWj_aDCtMsfFL9m64VELPjNL9JILMN_CzzvQF5w_ipSQgioENpr71Hx7Q7I3IPOS_VP1xgNTRRuw7scM6YlKXZtuV-hAJ06twnos-klEYfNV8ahA0W32NluwrJTe4ERPBIzL0jKK3hpgV1xjQOoKn6UwFpK6VKN_iw5HXlrr1tBCg96wyZIjbipYhKSDx4NHkbbV0tr95qhKb9Jah49K0vvf1q4aw7vlYLuCYcz_5cJ6V46WHnhhCOQJy_zeIb3KD3gGLAVZXg3h69osg2VRw

