
AT Konference 2009 

společenský program konference 
31.5.2009 Neděle - 19.00, Kinosál 
Projekce filmu Requiem za sen/Requiem for a Dream/  

• Drama / Krimi  
• USA, 2000, 102 min  
• Ovdovělá Sara Goldfarbová žije na Coney Island a snadno podléhá mámení 

televizních pořadů. Právě teď drží dietu , aby se mohla účastnit jedné ze show. Její 
milý ale bezmocný syn Harry má novou přítelkyni Marion a společně se snaží čelit 
bolestné realitě útěkem do snů. Ani Harryho nejlepší přítel Tyrone, který se živí 
prodejem drog, nemá snadný život. A tak se čtveřice lidí, jimž osud nepřál štěstí, točí 
v bludném kruhu bezmoci a beznaděje.  

• Režie: Darren Aronofsky  
• Hrají: Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly, Marlon Wayans, Christopher 

McDonald, Louise Lasser, Mark Margolis, Ajay Naidu, Sean Gullette, Ben Shenkman, 
Keith David, Dylan Baker, Jimmie Ray Weeks, Lianna Pai  

 

1.6. 2009 Pondělí - 20.30, Velký sál 
Raut a Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží  

 

1. Soutěž o Cenu Jaroslava Skály – 9.ročník  

• Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP a občanské sdružení SANANIM 
každoročně vyhlašují Soutěž o Cenu Jaroslava Skály. O cenu se mohli ucházet autoři 
inovativních přístupů, článků, přednášek, publikací a výzkumných prací včetně 
disertačních a diplomových v oblasti prevence a léčby drogových závislostí. Vítěz 
ceny obdrží certifikát a finanční ohodnocení ve výši 10 000 Kč od Nadace České 
spořitelny, která je generálním partnerem Ceny Jaroslava Skály.  

2. Soutěž o nejlepší studentskou práci v oboru adiktologie - 4.ročník  

• V rámci konference budou vyhlášeni vítězové o nejlepší studentskou práci v oboru 
adiktologie za rok 2008/ 2009, kterou letos již počtvrté vyhlásilo Centrum adiktologie 
Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK Praha. Autorovi vítězné práce bude umožněno 
publikovat text v časopise Adiktologie.  

 



3.6.2009 Středa - 19.30, Grill 
V 19.30 hod začne rautem Slavnostní večírek konference  

 

3.6.2009 Středa - 20.00, Gril 
Koncert skupiny „Dick O´Brass“  

• Kapela čerpá inspiraci především z bretonské či irské tradiční hudby, velkou část 
repertoáru zaujímají skladby autorské, do kterých se daří úspěšně vmísit zejména 
autentické nástrojové obsazení. Zpěvy jsou v češtině, bretonštině, angličtině i 
francouzštině. Skupina má za sebou úspěšné vystoupení na řadě festivalů - mimojiné 
Trutnov Open Air, Skotské hry, Keltská noc, Beltine, Okoř se šťávou, dále účast na 
více než 30 regionálních festivalech. Již potřetí za 3 roky hrála skupina jako hlavní 
performer v Paláci Akropolis, pravidelně vystupuje v pražském Kainu či Vagonu i v 
řadě mimopražských klubů.  

3.6.2009 Středa - 22.30, Grill 
AFTERPARTY  

DJs:  

• NETIKZ (Bassinfection sound, Chilli.org)  
• reggae, conscious hip hop, world & experimental music 

myspace.com/bassinfectionsound  
• DEaFEKT (Radiobufera crew)  
• early dancehall, dub, african hip hop, ska, latino myspace.com/radiobuferacrew  

 


