
 

 

 
 
 
 
 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem 

tel: +420 475 286 117 
email: jana.sikova@ujep.cz 

web: www.ujep.cz 
 

UJEP – TADY SE NAJDEŠ 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                    
 
 

 Ústí nad Labem 7. 4. 2017 
 
 
NORMÁLNÍ AUTISTICKÝ FILM NA ÚSTECKÉ PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ 
 
Snímek Normální autistický film režiséra Miroslava Janka, oceněný Českým 
lvem, bude promítnut na Pedagogické fakultě UJEP jako pokračování série 
úspěšných akcí iniciativy Otevřeno Ústí. 
 
Promítání se uskuteční dne 11. dubna 2017 od 19:00 h v Aule dr. Jaroslava 
Kubisty v budově pedagogické fakulty v ulici České mládeže 8 v Ústí nad Labem.  
 
Film, který diváci měli možnost vidět v kinech, popřípadě v rámci festivalu Jeden 
svět, se věnuje dětem s Aspergerovým syndromem, který je řazen mezi Poruchy 
autistického spektra.  
 
Po skončení promítání proběhne diskuze, kterou bude provázet Mgr. Ladislav 
Zilcher,  Ph.D., z katedry pedagogiky PF UJEP. Je připraven zodpovědět otázky 
týkající se poruch autistického spektra (PAS), popřípadě pohovoří o svých 
zkušenostech se vzděláváním dětí s PAS. V publiku budou přítomni také rodiče 
dětí postižených autismem. 
 
Akci pořádá studentská iniciativa na PF UJEP Otevřeno Ústí, která se zabývá 
zlepšováním vzdělávání budoucích učitelů. Iniciativa Otevřeno v různých formách 
funguje i na pedagogických fakultách v Praze, Brně, Olomouci, Plzni a Liberci.  
 
Promítání je určeno jak studentům a pedagogům UJEP, tak široké veřejnosti, 
a vstup je zdarma. 
 
Miroslav Janek (1954, Náchod) začínal jako amatérský filmař. V roce 1980 
emigroval do USA, kde spolupracoval s řadou dokumentaristů (mj. Godfreym 
Reggiem). Od poloviny 90. let znovu pracuje ve své vlasti. Velký úspěch měl 
jeho snímek o fotografujících nevidomých dětech Nespatřené (1996 – Cena za 
nejlepší dokumentární film ex aequo na MFF KV). Z Jankovy rozsáhlé 
dokumentární tvorby jmenujme na MFF KV uvedené filmy Bitva o život (2000,  
s R. Vávrou a V. Janečkem), Nachové plachty (2001), Chačipe (2005), Občan 
Havel (2008), Zpověď Kateryny K. (2008). Karlovarští diváci měli možnost vidět 
i jeho portréty Drahomíry Vihanové (Umanutá; 2012), Olgy Havlové (Olga; 
2014) či Vratislava Brabence (Evangelium podle Brabence; 2014) a dokument 
Filmová lázeň (2015), natočený k 50. jubileu MFF KV./ ČSFD  
 
Odkaz: http://www.ceskatelevize.cz/porady/11005093586-normalni-autisticky-
film/21656227031/ 
 
Kontakt: Bc. Tomáš Čurda, tomas.curda@otevreno.org, 607 942 150 
 
Ilustrační fotografie: pixabay.com 
 
Příloha: Plakát 
 
Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí 
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