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Emma Smetana s kapelou, Milan Peroutka a kapela Perutě, skupina Aiken, LiStOVáNí
Lukáše Hejlíka, cesta kolem světa virtuální realitou, legoroboti, mikroskopy i tvořivé
workshopy, ze kterých si návštěvníci odnesou vlastnoručně vyrobené odznáčky nebo
plátěné tašky nebo bitva o pohár Ostravské univerzity (OU).

Třetí ročník happeningu Jsme Ostravská! se konal 27. června na Masarykově náměstí v
centru města. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

To vše nabídne další ročníku barevného festivalu Ostravské univerzity s názvem Jsme
Ostravská!, který se bude konat ve čtvrtek 27. června 2019 na Masarykově náměstí jako
oficiální předskokan Festivalu v ulicích.

Vše začne v 11 hodin tradiční soutěžní show ve velkém stylu – bitvou o pohár Ostravské
univerzity, ve které se letos utká pět středních škol: Matiční gymnázium Ostrava, vítěz
loňského ročníku, Wichterlovo gymnázium v Porubě, porubské Jazykové gymnázium
Pavla Tigrida, Gymnázium Educanet Ostrava a Gymnázium Josefa Božka v Českém Těšíně.
Své síly poměří ve vědomostní, kreativní a ve sportovní části.

Patronem letošního ročníku bitvy je ostravský florbalista Tomáš Sladký, kapitán vítězného
týmu Superfinále florbalové ligy. Fandit může přijít kdokoli.

„Je neuvěřitelné, s jakou vervou se studenti i jejich fanoušci do bitvy pouštějí – je to
opravdu dech beroucí souboj plný emocí a skvělých výkonů. Čtyři ostravská gymnázia jsou
v bitvě už počtvrté, ale máme letos i jednoho nováčka z Českého Těšína. Jsme velmi
zvědaví,“ říká mluvčí OU Adam Soustružník.

Slavnostní vyhlášení výsledků bitvy se uskuteční od 14 hodin, poté vypukne hudební
program a afterparty.

Veškerý program je zcela zdarma a akce je přístupná nejširší veřejnosti.

Program

14.30 hodin – rocková kapela Aiken

15.30 hodin – Scénické čtení LiStOVáNí – originální formát Lukáše Hejlíka, ve kterém herci
přivádějí knihu k životu v divadelním představení. Tentokrát půjde o Nejlepší knihu o fake
news, dezinformacích a manipulacích!!! Miloše Gregora v podání herců Alana Novotného
a Jiřího Resslera.

16.30 hodin – Diskuse s Milošem Gregorem, autorem Nejlepší knihy o fake news,
dezinformacích a manipulacích!!!

17.30 hodin – Milan Peroutka a kapela Perutě

20 hodin – Emma Smetana s kapelou



Po celý den budou program doplňovat akrobatické show na kolech v podání spolku Pussy
Wagon (ve 13.45, 17.10 a 18.50 hodin), ve stanech na náměstí si mohou návštěvníci
vyzkoušet různé workshopy – práci s mikroskopem, řízení robotů postavených z lega,
tvoření bublin, dále si mohou přítomní odnést plátěnou tašku s vlastnoručním potiskem
metodou sítotisku nebo si vytvořit vlastní odznáček, zažít virtuální realitu v podobě cesty
kolem světa, naučit se triky v longboard školičce, vyzkoušet si kola známá jako fixies nebo
festky a mnoho dalšího.
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