
Fokus České Budějovice 

se i letos připojuje k Týdnům pro duševní zdraví. Přijďte nás podpořit do Domu 

U Beránka v Krajinské ulici č. 35, ve dnech od 20.9 do 24.9. Čekají na Vás divadla, 
koncerty, tvořivé dílny a spousta legrace. Těšíme se na setkání s Vámi. 

Více informací a plakátek naleznete - ZDE – 

 

Soutěž BROUK V HLAVĚ 

Občanské sdružení FOKUS České  Budějovice a Ateliér U Beránka vyhlašují v rámci Týdnů 

pro duševní zdraví tříoborovou soutěž BROUK V HLAVĚ.  Nejvíce bodů od porotců 

získají fotografie, obrazy a literárních články, které budou co nejemočněji vypovídat 

o křehkosti duše, bolesti a naději člověka. Práce by neměly být popisné, ale naopak 

mnohovrstevnaté na vysoké estetické úrovni. Vítězné práce v kategoriích fotografie, 

obraz a literární útvar budou oceněny a vystaveny od 20. září v Galerii U Beránka 

v Českých Budějovicích. Porota, složená z fotografů, malířů, psychiatrů a lidí se 

zkušeností s dušením onemocněním, ocení v každé kategorii tři nejlepší práce pamětními 
Brouky a hmotnými dary.  

Vybrané práce budou v případě souhlasu autora zařazeny do veřejné dražby, jejíž 
výtěžek bude použit na nákup automobilu pro terénní komunitní tým.  

Práce zasílejte nebo přineste do Ateliéru U Beránka v Krajinské 35 v Českých 

Budějovicích do 17. září do 17 hodin. Práce můžete zasílat také emailem na 

fokus@fokus-cb.cz 

 

Benefice s Divokými Husami 

Nadace Divoké Husy vyhlašuje ve dnech 18.9.- 1.10.2010 veřejnou sbírku ve 

prospěch Fokusu. 

Nadace zdvojnásobí výtěžek z prodeje výrobků a dražby soutěžních fotek 
a obrazů, které budou probíhat v rámci Týdne obyčejného šílenství. 

Podpořit nás můžete také zasláním příspěvku na číslo účtu 27000000/2700, variabilní 

symbol 324 nebo zasláním SMS ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena jedné DMS 

je 30,- Kč. Nadace Divoké husy obdrží 27,- Kč – tyto peníze budou použity na 

zdvojnásobení výtěžku z celé akce. 

Fokus České Budějovice použije tyto peníze na nákup automobilu pro komunitní tým. 

Pracovníci komunitního týmu poskytují terénní formu služby uživatelům i mimo území 
města České Budějovice. 

 

Vystavené práce ze soutěže Brouk v Hlavě si můžete prohlédnout v Galerii u Beránka do 

pátku 24.9. Malou ukázku literárních příspěvků nabízíme i zde:   ¤¤¤  ¤¤¤   ¤¤¤   

¤¤¤   ¤¤¤   ¤¤¤ 
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