
 

 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA       

Ústí nad Labem 5. 5. 2017 
 
 
INTEGRA JAM 2017 PROBUDÍ MĚSTSKÉ SADY K ŽIVOTU 
 
Ve středu 10. května 2017 se v areálu Městských sadů v Ústí nad Labem 
uskuteční od 10:00–16:00 h již devátý ročník umělecko-integračního 
festivalu zaměřeného na integraci marginalizovaných skupin. 
  

Umělecko‐integrační festival INTEGRA JAM, který pořádá Pedagogická fakulta 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, vznikl jako součást projektu Umělecká 
tvorba jako prostředek integrace mentálně, zdravotně, sociálně a jinak 
hendikepovaných skupin do společnosti. Jeho cílem je budování pozitivních 
sociálních vazeb při skupinových výtvarně a pohybově tvůrčích činnostech a v 
souvislosti s tím integrace sociálně, mentálně a jinak hendikepovaných skupin do 
společnosti.  
 
Autorkami úspěšného projektu a oblíbeného festivalu jsou Mgr. Jitka 
Kratochvílová, Ph.D., a Mgr. Hana Pejčochová, Ph.D. 
 
„Festival užívá spolupráce a komunikace v průběhu výtvarné tvorby jako 
katalyzátoru vzájemného poznávání různých skupin obyvatel a odstraňování 
předsudků a bariér. Nabízí tak prostor pro setkání nejrůznějších skupin 
společnosti,“ říká Jitka Kratochvílová.  
 
Na jednom místě mají klienti center denní péče, sociálních ústavů, žáci 
speciálních základních škol, studenti vysokých škol, umělci, pedagogové, žáci a 
studenti základních a středních škol, děti, senioři i veřejnost možnost společně 
tvořit, komunikovat a poznat nové prostředí, nové lidi, nové způsoby a možnosti 
výtvarného vyjádření. 
  
„Každý, kdo přijde, si může vybrat z širokého repertoáru výtvarných aktivit či 
pohybových her, zapojit se do činnosti různých tvůrčích skupin, které pro ně 
připravili studenti katedry výtvarné kultury a katedry tělesné výchovy a sportu PF 
UJEP a umělci,“ doplňuje Hana Pejčochová. 
 
Studenti vytvoří v parku celkem 15 stanovišť. Na co se může návštěvník těšit? 
 
1. Bude si moci vyrobit tašku přátelství, papírovou mandalu nebo odznáček. 
2. Bude mít možnost vyzkoušet si sprejovaní nebo výrobu šablony přímo s 
umělcem. 
3. Bude se moci zapojit do výtvarných her: Labyrint stop, Hoď a buď „freš“!, 
Barevný Hip Hop a další. 
4. Stane se na pár minut „akčním hrdinou“ nebo součástí komiksu. 
5. Vyrobí si vlastní vesmírné plavidlo nebo si vyzkouší interaktivní zeď.  
6. Nahlídne do práce archeologů (bude hledat a odkrývat jednotlivé vrstvy a 
kompletovat nalezené kousky). 
7. Bude tvořit a tvarovat z hlíny. 
8. Bude moci pracovat s fóliemi, barevnými izolepami a brčky, ze kterých se letos 
budou stavět barevné několikametrové mosty symbolizující spolupráci v té 
nejčistší formě: Most jako symbol propojení něčeho, co je od pradávna oddělené, 
např. řekou nebo údolím, ale díky snaze a vynalézavosti lidí lze překážku 
překlenout a oddělená místa spojit.  
9. Projde si lanovou dráhu. 
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V letošním roce proběhne v rámci INTEGRA JAM i koncert studentských kapel a 
kapel složených z klientů denních center. Od 10:00 h v Městských sadech zahrají 
studentské kapely:  
 
10:00 – 10:50 – Důša  
11:00 – 11:40 – Kuba a Mates 
11:50 – 12:40 – Kenny a spol 
12:50 – 13:20 – Tom feat. Luke 
13:30 – 14:15 – Sam a Kristýna 
14:20 – 14:50 – Žárofky 
15:00 – 16:00 – Meet Mons ft. Luke 
 
INTEGRA JAM 2017 probíhá za finančního přispění Pedagogické fakulty UJEP.  
 
 
Příloha: Plakát INTEGRA JAM 2017 
 
Fotografie: INTEGRA JAM 2016; archiv UJEP 
 
Kontakt: Mgr. Jitka Kratochvílová, Ph.D., 774 871 651, 
               jitka.kratochvílová@ujep.cz 
 
 
 
 
Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí 
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