
Praha, 26.8. 2015 
...JAKO NA SMRT! 

Na 21. září připadá Světový den Alzheimerovy choroby a zahájení Mezinárodního festivalu o zradě paměti, 
kouzlu nepaměti a neposledních věcech člověka ...JAKO NA SMRT!  Po čtyři dny, od pondělí 21.9. do  čtvrtka 
24.9., si lze ve všech zákoutích Experimentálního prostoru NoD užívat filmů, divadla, literatury, výtvarného 
umění i hudby inspirované Alzheimerovou nemocí.   

Festival ...JAKO NA SMRT! zahájí scénické čtení z románu Vyhasínání mozku Martina Kleina v podání herce 
Jana Kačera a v režii Michala Bureše. Není divu, že próza J.Bernlefa patří mezi pět nejčtenějších nizozemských 
knih.
Další dva dny festivalu budou patřit dokumentárním filmům, které snad nejdojímavěji dokáží mluvit o 
ubývající paměti. Poprvé bude v českém překladu uveden snímek ověnčený četnými cenami Vergiss mein 
nicht německého režiséra Davida Sievekinga. Dokument Choosing to Die připomene nedávno zesnulého 
Terryho Pratchetta, který sám postižený Alzheimerovou chorobou zfilmoval svoje hledání důstojné možnosti 
pro vlastní odchod.
Festival uzavře svou pražskou derniérou divadelní inscenace Šest miliard Sluncí. Příběh Augusty, která se 
propadá černou dírou ve svém mozku do zvláštního světa neustálého „teď“, divadelníci předvedli také na 
největší světové přehlídce divadla ve skotském Edinburghu. Inscenátoři vzkazují: budete se smát, plakat a 
smát se až nebude vědět, jestli máte plakat nebo se smát. 

V rámci celodenního doprovodného programu návštěvníci mohou zdarma absolvovat Adenbrookský 
kognitivní test, který se používá při diagnóze Alzheimerovy nemoci, nebo se mohou pokusit pomocí myšlenek 
zdárně doprovodit automobil na obrazovce do cíle. Každý večer bude završen debatami s předními českými 
odborníky, kteří se problematikou demence zabývají. Mezi hosty se objeví gerontoložka Iva Holmerová, 
socioložka Jiřina Šiklová, ředitel domácího hospice Cesta domů Marek Uhlíř a další. 

Festival …JAKO NA SMRT! pomáhá představovat si věci nepředstavitelné a nahlížet do světa, v němž je 
některým z nás souzeno žít. 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
Součástí Festivalu je Sbírka pořádaná Českou alzheimerovskou společností, jejíž výtěžek bude věnován na 
rozšíření kontaktních míst v ČR, kde postižení Alzheimerovou chorobou a jejich blízcí najdou potřebnou 
pomoc. Přispět lze formou dobrovolného vstupného na místě nebo DMS zprávou.
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Záštitu nad Festivalem převzali starosta Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, radní hl. m. Prahy pro oblast
zdravotnictví a bydlení Ing. Radek Lacko a Honorární konzulát Australského společenství v ČR. Hlavním 
mediálním partnerem je ČRo 2.

Projekt vzniká s podporou hl.m. Prahy, Goethe-Institutu v ČR, České alzheimerovské společnosti, Alzheimer 
Nadačního fondu, Domácího hospice Cesta domů, Terapeutického centra a denního stacionáře Seňorina, 
Centra Elpida, FAMU, Kin Aero, Oko a Světozor a za finančního přispění MČ Prahy 1 a Státního fondu pro 
kulturu. 
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