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UJEP – TADY SE NAJDEŠ 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                            Ústí nad Labem 10. 5. 2019 
 
INTEGRA JAM PROBUDÍ MĚSTSKÉ SADY K ŽIVOTU /letos po jedenácté/ 
 
Ve středu 15. května 2019  se v areálu  Městských sadů  v Ústí nad Labem  uskuteční 
od 9:00 do 16:00 h již jedenáctý ročník umělecko-integračního festivalu zaměřeného 
na integraci marginalizovaných skupin. 
 
Letošní ročník má v názvu dvě jedničky a je také propojen jedničkovým tématem „1+1“ 
aneb nikdy nejsi na nic sám. Akci v 9:00 h zahájí Sváťovo Dividlo pohádkou pro děti. Od 
10:00 do 16:00 h poběží výtvarné, pohybové a hudebně tvůrčí dílny studentů Pedagogické 
fakulty UJEP a organizací participujících na festivalu. Po celý den nás bude doprovázet 
divadelní a hudební program. 
 

Umělecko‐integrační festival INTEGRA JAM, který pořádá ústecká univerzita, je součástí 
projektu Učíme se učit spolu. Cílem festivalu 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. Akci připravili studenti ústecké pedagogické fakulty ve 
spolupráci s pedagogy a odborníky z praxe. 
 
„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 ze 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. 
 
V letošním roce se návštěvníci mohou těšit na sérii lanových drah (slack line, přemostění, 
zkrocení divokého koně, uzlování a další lanové aktivity), které již tradičně připravili studenti 
katedry tělesné výchovy a sportu pod vedením Mgr. Ivy Balkó, Ph.D. Dále na výtvarné 
dílny: Barevná laboratoř, Oživlé obrazy, Dobrodružství písma, Akční malbu, Interaktivní 
stěnu nebo na ukázky sprejování, výrobu placek a obřích bublin. Rovněž budou mít 
možnost proniknout do světa virtuální reality a pomocí 3D brýlí si zkusit namalovat svůj 
obraz nebo vyzkoušet a zažít Hodinu malby studentů univerzity třetího věku, která bude 
probíhat přímo v parku. 
 
„Na podiu se představí již zmiňované Sváťovo Dividlo, zatančí žáci ZŠ Předlice a členové 
souboru Šukar Čhaja (Romano Jasnica) a poslechnout si budete moci Dynamic Muffins ze 
ZUŠ Evy Randové,“ doplňuje k hudebnímu a dramatickému programu spoluorganizátorka 
Mgr. Michaela Valášková.  
 
Akce se pravidelně účastní více než 500 osob (děti z MŠ, klienti denních stacionářů, žáci 
ZŠ, studenti gymnázia, studenti SZŠ, děti z nízkoprahových center a různých dalších 
organizací a veřejnost – rodiče s dětmi) a cca 20 různých organizací. 
 
Příloha: Plakát INTEGRA JAM XI 
 
Odkaz na fotografie k volnému užití: INTEGRA JAM X 
 
https://www.facebook.com/pg/ujep.cz/photos/?tab=album&album_id=1648169385238
772 
 
Kontakt: Mgr. Jitka Kratochvílová, Ph.D., jitka.kratochvilova@ujep.cz, 475 283 852 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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