
Léto s Ostravskou skončilo, studenti oživili Komenského sady 
moravskoslezsky.denik.cz, 22. 8. 2020 

Poslední z akcí prvního ročníku Léta s Ostravskou se konala v centru města a zapojilo se do ní 
nejvíce fakult a studentských spolků. Ty si pro návštěvníky připravily rozmanitý program. 

Kliknutím zvětšíte 

Poslední z akcí prvního ročníku Léta s Ostravskou se konala v centru města a zapojilo se do ní 
nejvíce fakult a studentských spolků. | Foto: Světlana Nedvědová 

Na předposlední prázdninový pátek tým nejen studentů z Ostravské univerzity (OSU) připravil 
vůbec největší z plánovaných akcí v rámci projektu Léto s Ostravskou. Komenského sady se od 
dvou hodin proměnily v menší festival, na němž nechyběla lehátka a živá hudba, výtvarné 
workshopy, ale i příležitost vžít se do pozice tělesně znevýhodněných lidí. 

„Lidé mohou zkusit se slepeckými brýlemi poznat typ zeleniny, ovoce a dalšího jídla. Také si 
mohou zajít na procházku se slepeckou holí a průvodcem, případně se projet na invalidním 
vozíku,“ řekla Veronika Pakostová ze studentského kolektivu Zebra. Ten působí od roku 2016 
pod Fakultou sociálních studií a mimo jiné se snaží svou činností bořit předsudky a stereotypy. 

„Snažíme se dělat různou osvětovou činnost, například aby si lidé uvědomili, jaké obtíže musí 
překonávat lidé s handicapem. Ale věnujeme se i tématům jako je diskriminace žen nebo lidé bez 
domova. Dlouhodobě jsme spolupracovali s kampaní Noc venku, při které si může kdokoliv 
vyzkoušet, jaké to je, být na ulici,“ sdělila za Zebru Markéta Janíková. 

Zdroj: Světlana Nedvědová 

Kromě Fakulty sociálních studií, jež spolupracovala s Pedagogickou fakultou, si pro návštěvníky 
připravila program i Fakulta umění, která park rozeznívala písněmi a ve výtvarném workshopu 
nabídla možnost vyrobit si vlastní deníček pomocí japonské vazby. Všeobecně oblíbenou 
aktivitou byl (ne)filozofický pub kvíz, jenž představila Filozofická fakulta. V něm mohli lidé 
změřit své všeobecné znalosti nad sklenicí oficiálního studentského piva. 

„Léto s Ostravskou bylo naší reakcí na koronavirovou situaci. Rozhodli jsme se, že oživíme 
veřejný prostor a ukážeme zábavnou formou, co vše se u nás dá studovat a jaká může být práce 
studentů a akademiků Ostravské univerzity. Ohlas je zatím velmi pozitivní, což nás těší, a proto 
plánujeme akci pořádat i v následujících letech,“ uvedl manažer Ostravské univerzity Viktor 
Fišera. 

„Podobný festival bych určitě uvítala i příští rok. Je to velmi příjemné a moc se mi líbí, že jsou 
zde připravené hry a kvízy pro všechny věkové kategorie,“ okomentovala návštěvnice Veronika 
Těmínová. OSU si pro zájemce připravila celkem pět akcí, jednu však museli organizátoři z 
důvodu nepříznivého počasí zrušit. Zbylé tři se konaly v ostravské zoo, v hlučínském sportovním 
areálu a na Pustevnách. Každá z akcí byla jinak tematicky zaměřená. 
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