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Umělci tvořili smalty
9.5.2007    Mladá fronta DNES    str. 5   Kraj Moravskoslezský

    MARKÉTA RADOVÁ    

Špičkoví čeští výtvarníci se zúčastnili sympozia Smalt Art Vítkovice 2007

Ostrava - Místo tradičních produktů vítkovické smaltovny minulý týden několik zaměstnanců ze zdejší pece
vytahovalo umělecká díla.

Prvního ročníku sympozia Smalt Art Vítkovice 2007 se v Ostravě zúčastnilo čtrnáct špičkových českých
výtvarníků. Pro naprostou většinu z nich to byla první zkušenost s tvorbou velkoformátových smaltů.

“Kdysi mě nadchl román Victora Huga Muž, který se směje. Vzdáleně jsem tuto inspiraci vložil i do
svých smaltů,” popisoval malíř a ilustrátor Boris Jirků.

“Z tohoto odstínu bude tmavě zelená, tady zase vínová. Na povrch vystoupí modrý podklad,” ukazoval
na již hotové plechy, pro něj typicky výrazně barevně kombinované.

Proměna jednotlivých barevných tónů v obraze před a po vypálení je pro techniku smaltu
charakteristická. “Výborně tady vychází modrá. Třeba světle zelená je ale problém,” líčila grafička Lenka
Vilhelmová.

Merta zpodobnil Nohavicu

“Pálení ve zdejší peci trvá zhruba deset minut. Při uměleckém smaltu to bývá méně - běžně mezi dvěma a půl a
třemi minutami za teploty mezi 830 a 850 stupni Celsia,” řekla Eva Heřmanská, jediná ze zúčastněných
výtvarníků, která se technice smaltu věnuje dlouhodobě. “Výsledná barva se dá předpokládat. Kdosažení
některých odstínů používám kysličník kovů,” uvedla.

Během týdenního sympozia zavítali do smaltovny i hosté. Například písničkář Vladimír Merta. Do
jednoho ze smaltů, které vytvořil, vložil tvář Jaromíra Nohavici. Vedoucí katedry výtvarné výchovy Pedagogické
fakulty Ostravské univerzity Ondřej Vorel se podobného projektu účastnil již loni. Mezinárodní sympozium
smaltu tehdy organizovalo ostravské Sdružení pro podporu umění Silvie.

Letos přešlo pořadatelství do režie pražské Galerie La Femme. Vzniklá díla by měla být kromě Česka
prezentována i v zahraničí.

Ve smaltovně trávilo čtrnáct výtvarníků přibližně deset hodin denně, někteří i víc. Eva Vlasáková tvořila i
po nocích. Větší časovou náročnost si vyžádala zvolená technika. “Retušuji a pracuji s vysokou vrstvou barvy,”
vysvětlovala.

“Práce se smaltem je hodně variabilní - lze utvářet prostorové efekty a struktury, používat nejrůznější
nástroje, hřebeny, špachtle, nebo třeba zatavovat do barvy drobné předměty,” popsala Eva Heřmanská.

Originalita byla i jedním z prvků práce účastníků sympozia. “Přivezl jsem si z chalupy třísky, kterými
obraz vyškrabuji,” uváděl Boris Jirků. “Zvolil jsem figurální projev v zjednodušené, abstrahované podobě a
střízlivou barevnost,” prozradil renomovaný český výtvarník Vladimír Suchánek. Účast na sympoziu označil jako
“grosse Abenteuer” -veliké dobrodružství.

Umělci vytvořili téměř osmdesát smaltů různých formátů. “Budou prezentovány na veletrhu Art Prague
nebo na strojírenském veletrhu v Brně. “V září si je Ostravané prohlédnou před Novou radnicí,” uvedl majitel
Galerie La Femme Miroslav Lipina.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko

Studenti VŠB chtějí bojkotovat konkurenční hudební majáles
9.5.2007    Právo    str. 11   Severní Morava a Slezsko

    Aleš Honus    

K bojkotu hudebního festivalu Ostravské Beánie, který zítra uspořádá soukromá organizace StudentZone na
Slezskoostravském hradě, vyzývá Stavovská unie studentů VŠB-TU v Ostravě.

Ta organizuje ve stejný den svůj tradiční majáles v OstravěPorubě a má obavy, že kvůli zajímavějšímu
programu (Tata Bojs, Kryštof, Dog Eat Dog) letos dají studenti přednost festivalu na hradě, přestože se tam na
rozdíl od tradičního majálesu bude platit vstupné.

Na přípravách zítřejších oslav studentského svátku spojených s koncerty proslulých kapel zpočátku obě
organizace pracovaly společně jako v posledních dvou letech, před několika týdny se ale dostaly do konfliktu, a
tak zítra Ostrava zažije dosud nevídané – dva studentské festivaly ve stejném čase.
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“Snažili jsme se i letos o spolupráci s konkurenční organizací, která ovšem byla ve svých jednáních
nesolidní a nevěrohodná. Navíc další spolupráci podmiňovala zavedením vstupného na akci Majáles, s čímž
striktně nesouhlasíme,” prohlásil prezident stavovské unie Daniel Otáhal.

Vyzývají k podpoře tradiční akce

“Vyzýváme proto všechny studenty k podpoře tradičního majálesu Vysoké školy báňské. Jen oni mohou zamezit
externím organizacím v pořádání podobných konkurenčních akcí, které mohou vést až k zániku ostravských
majálesů,” tvrdí Otáhal, podle něhož se na majáles nemělo platit vstupné.
Michal Šamánek z organizace StudentZone, která pořádá placené majálesy například v Praze nebo v Brně, ale
tvrdí, že jde o pomluvy. “Vstupné devadesát devět korun je vzhledem k exkluzivnímu programu symbolické a
musíme je vybírat, aby se akce zaplatila,” tvrdí Šamánek.

Akce se podle jeho slov po krachu jednání se stavovskou unií studentů nedala vzhledem ke smlouvám s
kapelami přeložit na jiný den.

“Vyšli jsme jim ale vstříc a ostravskou akci přejmenovali z Majálesu na Beánie,” řekl Šamánek.
Dodal, že o spolupráci s VŠB a také s Ostravskou univerzitou se bude StudentZone snažit i příští rok,

cílem je uspořádání jednoho ostravského majálesu pro obě školy, podobně jako se děje v jiných velkých
městech ČR.

Regionální mutace| Právo - Severní Morava

výsledkový servis Libereckého kraje
(kráceno)

ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY

Plavání: 50 m Volný způsob ženy: 1. Lefnerová (Univerzita Hradec Králové), 2. Nývltová (Masarykova univerzita
Brno), 3. Turická (Ostravská univerzita), 100 m prsa ženy: 1. Pelešková (Západočeská univerzita Plzeň), 2.
Stonová (Ostravská univerzita), 3. Hostinská (Vysoká škola ekonomická Praha) Frisbee: 1. Česká zemědělská
univerzita Praha, 2. Univerzita Palackého Olomouc, 3. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 4. Univerzita
Karlova Praha, 5. Ostravská univerzita, 6. Masarykova univerzita Aerobic: Maratón: 1. Krčilová (Česká
zemědělská univerzita Praha), 2. Mojžíšová (Ostravská univerzita), 3. Melicharová (Univerzita Karlova Praha).
 

Region| Severní Čechy
Publikováno| Liberecký deník; Sport Libereckého kraje; 29
Publikováno| Turnovský a semilský deník; Sport Libereckého kraje; 29
Publikováno| Jablonecký deník; Sport Libereckého kraje; 29
Publikováno| Českolipský deník; Sport Libereckého kraje; 29
ID| f1ce9e71-7d41-48b2-af78-18137a270ca6

Když se spolu lidé od kumštu neumí domluvit
7.5.2007    Listy moravskoslezské    str. 4   Ostravsko

    Ladislav Vrchovský    

OSTRAVA - Na neutěšené poměry na pěveckém oddělení ostravského Institutu uměleckých studií se rozhodla
upozornit Nina Krjučkova.

Krjučkova je externí profesorkou zpěvu na Istitutu pro umělecká studia Ostravské univerzity. Pochází z Ruska,
vystudovala hudební akademii v Petrohradě, působila jako sólistka petrohradské Akademické opery
Musorgského, byla sólistkou opery Národního divadla moravskoslezského, hostovala v brněnské i pražské
opeře, svůj koncertní repertoár předvedla na mnoha turné v Evropě a Jižní Africe.

Ruská sopranistka tvrdí, že úroveň výuky zpěvu pod vedením docentky Míčkové je velmi nízká, že
ostravská univerzita nevychovává sólisty, ale spíše sboristy a že po dobu několika posledních let nevzešel z
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pěveckého oddělení výrazný operní nebo koncertní sólista. “Pět let v Ostravě poukazuji na vážné nedostatky v
práci pěveckého oddělení ostravského Institutu. Mnohokrát jsem upozorňovala vedoucí funkcionáře institutu na
to, co se děje, ale nic se nezměnilo,” říká Krjučkova. “Poslední kapka přetekla ve středu 18. dubna. Byla jsem
spolu s několika dalšími kolegy vyloučena z přijímací komise. Čtvrt hodiny před zahájením přijímaček mi bylo
telefonicky oznámeno, že nejsem zařazena do skupiny pedagogů, kteří hodnotí uchazeče o studium.” “Já učím
to, co se po mně žádalo při mých studiích v Petrohradě. Ano, jsem náročná. Ale tady přece působím na
univerzitě. To je vysoká škola! Možná že moje vysoké nároky jsou příčinou špatného vztahu s vedoucí
pěveckého oddělení. Ale dál už nemohu mlčet, uzavírá Nina Krjučkova svůj monolog.

Ředitel institutu profesor Rudolf Bernatík je přesvědčený, že jeho právem i povinností je určit způsob
přijímacího řízení. “Naším zájmem je, aby ve výběrových komisích seděli především naši kmenoví zaměstnanci.
Námitka, že nepřijímáme talentované jedince a bereme místo nich méně nadané, ta vůbec neobstojí. Naše
škola je založena na rozvíjení talentu. Vyjádření paní Niny Krjučkové beru jako že to jsou určité kroky, jak
znevážit naši práci, aby si tím vytvořila prostor pro sebe,” tvrdí Bernatík.

Situace, na kterou média upozornila Nina Krjučkova, na prestiži ostravského uměleckého vysokého
školství nepřidá. Může však být začátkem snah o nápravu. Pokud se všichni zainteresovaní normálně lidsky
nedomluví, zatuchlý pach podezíravosti, žárlivosti, nepřejícnosti a závisti, který v oddělení bezesporu je,
nevyvane. Jestliže se však pedagogové, a to interní i externí, společně posadí za jeden stůl a řeknou si, co jim v
jejich práci situaci ztěžuje a co by naopak pomohlo, vytěží z toho jak škola, tak studenti.

Za odvahu, se kterou se Nina Krjučkova obrátila na média, lze tedy jen poděkovat.

Majálesy provází spory
7.5.2007    Mladá fronta DNES    str. 2   Kraj Moravskoslezský

    ŽANETA HORÁKOVÁ    

Ve čtvrtek budou v Ostravě hned dvě akce. Jedna za vstupné, druhá zdarma

Ostrava - Začátek máje je letos v Ostravě ve znamení tří slavností. K majálesu Ostravské univerzity a Vysoké
školy báňské-Technické univerzity přibyla akce s názvem Ostravské Beánie. Studenti ostravských univerzit
protestují. Říkají, že soukromá firma jejich tradiční akce poškozuje.

Ostravské Beánie se konají ve stejný den jako majáles Vysoké školy báňské - 10. května. “Tato akce
má jediný cíl, a to obohacení externí organizace na ostravských studentech,” píše Stavovská unie studentů
Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava ve zprávě určené tisku.

Studentské organizace poukazují na to, že měli kvůli nové akci problémy zajistit program na své tradiční
majálesy. “Je zajímavé, jakým způsobem reagují sponzoři a účinkující, požádámeli je o účast či spolupráci na
letošním majálese. Z nepochopitelných důvodů se k nám letos obracejí zády,” uvedl prezident Stavovské unie
studentů Vysoké školy báňské Daniel Otáhal.

Studenti z Ostravské univerzity potvrzují, že se jim letos slavnost pořádala hůře. “Plně podporujeme
Vysokou školu báňskou. Co se týče kapel, bylo to znát. I když měly volný termín, nemohly na našem majálesu
hrát, protože měly omezení ve smlouvě,” řekl prezident Stavovské unie studentů Ostravské univerzity Ondřej
Haška.

Společnost StudentZone, která Beánie pořádá, se brání, že kapelám hrát na majálesech nezakázala.
“Když žádaná kapela přislíbí účast na akci v daném regionu, její manažer by nikdy nedovolil, aby za týden
vystoupila na podobné akci ve stejné lokalitě. Nikomu jsme ve smlouvě nic nezakázali, běžně se nechává
zhruba měsíc před a po vakuum,” vysvětluje předseda StudentZone Michal Šamánek.

StudentZone a Stavovská unie studentů VŠB-TU v předchozích letech spolupracovaly na pořádání
majálesu. Letos však spolupráci přerušily. “Další spolupráci podmiňovali zavedením vstupného na majáles, s
čímž striktně nesouhlasíme. Majáles je slavnost studentů, nevýdělečná činnost. Neměl by to být komerční
festival se vstupným,” uvedl Daniel Otáhal. “Vstupné jsme chtěli proto, aby se celá akce zaplatila. Chtěli jsme v
Ostravě větší akci, jako se pořádá v Praze nebo v Brně, a náklady jsou vyšší než u menších majálesů.
Komerční akce to není, akce nevydělává,” oponovalMichal Šamánek.

Strany se neshodly a v Ostravě vznikl konkurenční majáles. “Měli jsme už vše nasmlouvané pro majáles
Vysoké školy báňské. To, že jsme se nedohodli, by znamenalo rušit devadesát procent programu, což by jen na
pokutách přišlo na strašné peníze. Z toho důvodu jsme to nezrušili a přejmenovali akci z majálesu na Beánie,”
řekl Šamánek.

Podle Daniela Otáhala dojde kvůli konkurenční akci k odlivu studentů z tradičních majálesů. “Chtěli
bychom zamezit externím organizacím v pořádání podobných konkurenčních akcí, které mohou vést až k zániku
ostravských majálesů,” řekl.
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Zda budou v Ostravě v příštích letech dvě, či tři májové slavnosti, ještě není jasné. StudentZone bude o
pořádání dalších Beánií uvažovat na základě úspěchu akce a odezvy návštěvníků.

Foto popis| MAJÁLES. Dívky v majálesovémprůvodu Ostravské univerzity, který se konal minulý týden.
Foto autor| FOTO: MAFA - ALEXANDR SATINSKÝ

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko

FOTO - Uplynulý týden objektivy našich reportérů
7.5.2007    Moravskoslezský deník    str. 2   Téma - téma deníku (kráceno)

.

Foto popis| DOMORODCI NA MAJÁLESU. Pestrý průvodek masek zahájil tradiční studentský svátek Ostravské
univerzity. Někteří jeho účastníci zvolili pro boj o krále majálesu opravdu odvážné kostýmy.
Foto autor| Foto: Deník/Miroslav Kucej

Region| Severní Morava
Publikováno| Moravskoslezský deník; Téma - téma deníku; 02
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Téma - téma deníku; 02
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Téma - téma deníku; 02
Publikováno| Havířovský deník; Téma - téma deníku; 02
Publikováno| Karvinský deník; Téma - téma deníku; 02
Publikováno| Novojičínský deník; Téma - téma deníku; 02
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Téma - téma deníku; 02
ID| 7032af18-30f4-43a9-a003-015912216344

Kvůli vítězné masce makali v hypermarketu
5.5.2007    Moravskoslezský deník    str. 31   Moje Ostrava - příloha

    (sy)    

události ve městě

Ostrava/ S obrovským zájmem se letos setkal majáles Ostravské univerzity. Průvod masek se vydal z Husova
sadu směrem na Slezskoostravský hrad, jehož romantické prostředí podtrhlo krásné slunečné počasí. Králem
majálesu se stali hned dva tvůrci nejlepší masky, kterou byl papírový model automobilu Policie České republiky.
Na svých bedrech jej nesli po celou dobu průvodu studenti Přírodovědecké fakulty OU Martina Plačková a David
Veselý. Své vítězství přivítali s nadšením. “Museli jsme si udělat brigádu v hypermarketu, abychom dostali
kartony , které jsme k výrobě masky potřebovali. Ale to vítězství za to rozhodně stálo,” řekla usměvavá Martina.
Král i královna majálesu vyhráli celou řadu cen. Díky sponzorům se podívají do Bruselu, a aby se během
zájezdu neztratili, mohou použít zbrusu nový mobil. Kromě toho obdrželi značkové oblečení a předplatné na
představení Komorní scény Aréna. Čtvrtečního majálesu se zúčastnilo kolem čtyř tisíc návštěvníků.

Foto popis| BYLI NEJLEPŠÍ. Králi majálesu Ostravské univerzity se stali ve čtvrtek za nejlepší masku studenti
Přírodovědecké fakulty OU Martina Plačková a David Veselý.
Foto autor| Foto: Deník/Miroslav Kucej
Region| Severní Morava
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Gellertová získala stříbro, družstvo žen zvítězilo
5.5.2007    Moravskoslezský deník    str. 21   Sport z Ostravy

    (ro)    

Ostrava, Liberec/ Součástí Akademických her 2007, které dnes vyvrcholí v Liberci, byly i soutěže ve sportovní
gymnastice. V nich se dařilo ostravským závodníkům. Studentka VŠB-TU Lucie Gellertová, která je členkou
Gymnastického klubu Vítkovice, vybojovala ve čtyřboji jednotlivkyň stříbrnou medaili.

“Na profesionální úrovni předvedla přeskok a velice dobrá byla i prostná, která rozhodčí ocenili vysokou
známkou na hranici 14 bodů. Nepovedla se jí jen bradla a ta ji odsunula na druhé místo za brněnskou
reprezentantku Katku Marešovou,” uvedl vítkovický trenér sportovní gymnastiky Otakar Galas.
V soutěži devíti družstev dominovalo kvarteto Ostravské univerzity v sestavě Jana Mrkvicová, Kateřina
Martínková, Renata Matoušková (všechny Sokol Moravská Ostrava) a Pavla Nováková (GK Vítkovice).
“Všechny byly na závod velice dobře připravené, zacvičily čistě a zaslouženě vyhrály,” hodnotil Galas.

V konkurenci devíti družstev mužů tým Ostravské univerzity, který tvořili Roman Farana (GK Vítkovice),
Martin Řezák, Jiří Zaoral a Ondřej Krupa, obsadil 5. místo. “Jejich výkon byl senzační, všichni cvičili s
obrovským nasazením a byla radost se na ně dívat,” poznamenal vítkovický trenér.

Region| Severní Morava

Studenti se bojí o majáles
5.5.2007    Moravskoslezský deník    str. 1   Titulní strana

    MARIE STYPKOVÁ    

Akci začali vysokoškoláci připravovat společně s agenturou, teď si nemohou přijít na jméno

Ostrava/ Studenti Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava se bouří. Letošní ročník tradičního
majálesu jim totiž údajně naruší stejnojmenná akce, kterou v centru Ostravy pořádá agentura Studentzone.
Podle prezidenta Stavovské unie studentů VŠB-TUO Daniela Otáhala se chce tato externí organizace obohatit
na úkor ostravských studentů. “Samozřejmě jsme se snažili o spolupráci s konkurenční organizací. Ta však byla
v jednáních nesolidní a nevěrohodná. Navíc spolupráci podmiňovala zavedením vstupného na majáles, s čímž
striktně nesouhlasíme,” zdůraznil.

VŠB-TUO se letos poprvé spojila s Ostravskou univerzitou a společně požádaly ostravský magistrát o
grant na akci s názvem Majálesový týden Ostrava, na který nakonec dostaly od města 300 tisíc korun. “Je
zajímavé, že nám město peníze dalo, a přitom dovolí, aby se zde konala podobná akce v týž den,” upozornil
Otáhal s tím, že univerzity mají kvůli konkurenční akci problém i se zajištěním hudebních skupin. Primátor
Ostravy Petr Kajnar (ČSSD) o problému ví. Na dotaz, proč město dovolilo pořádat dvě podobné akce ve stejný
den, řekl: “Konkurenční agentura dostala povolení od státní správy, protože splnila zákonné důvody pro
pořádání své akce. Osobně se ale domnívám, že z etického hlediska to není vůči ostravským studentům fér!”
Předseda Studentzone Michal Šamánek ale jakákoli nařčení odmítá. “Není pravda, že v Ostravě pořádáme ve
čtvrtek majáles. Jedná se o studentský festival s názvem Ostravské Beánie. S VŠB-TUO jsme na přípravě jejich
majálesů spolupracovali bez problémů i v minulých letech. Letos jsme společně připravovali tuto studentskou
akci v mnohem větším rozsahu, stejně jako v dalších devíti městech republiky. V únoru jsme se ale od pana
Otáhala dozvěděli, že si majáles VŠB-TUO chce zachovat svou tradiční tvář. Proti tomu jsme nic nenamítali, ale
protože přípravy na původní společnou akci již byly v závěrečné fázi, změnili jsme její název, což považujeme
za velmi vstřícný krok,” vysvětlil Šamánek a zdůraznil, že vstupné na Beánie má být pouze symbolické.

Region| Severní Morava
Publikováno| Moravskoslezský deník; Titulní strana; 01
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Titulní strana; 01 - 5
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Titulní strana; 01 - 6
Publikováno| Havířovský deník; Titulní strana; 01 - 5
Publikováno| Karvinský deník; Titulní strana; 01 - 6
Publikováno| Novojičínský deník; Titulní strana; 01
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Titulní strana; 01 - 6
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ID| 42d0b6c4-6145-4361-baaa-155ef2e861a9

Ostravu ovládl majáles
4.5.2007    Blesk    str. 5   Čechy/Morava

    (uzi)    

OSTRAVA - Úderem včerejší druhé odpolední vyrazila z Husova sadu na Slezskoostravský hrad pestrá a
hlučná cháska. Studenti Ostravské univerzity měli »svůj svátek«, majáles. Do tmy v podhradí hráli, zpívali,
tancovali a popíjeli.

V čele průvodu maškar se natřásali Nikola Jonášová a Štěpán Ceh (oba 21) coby černošští křováci.
“Jako studenti aplikované ekologie k tomu máme blízko,” tvrdil načerněný pár oděný pouze do jakéhosi sena.

Na nejlepší masku a tím i krále či královnu Majálesu 2007 to nestačilo. Korunován byl biolog David
Veselý (23) a ekoložka Martina Plačková (21), kteří předvedli parodii na policisty.

Foto popis| Nikola Jonášová a Štěpán Ceh dostali za černošské křováky druhou cenu v soutěži masek
Foto autor| Foto Blesk - Radek Lukša

Regionální mutace| Blesk - Morava

Studenti sbírali smetí o ceny
4.5.2007    Lidové noviny    str. 5   Studentská stránka

    ido    

OSTRAVA 139 120litrových pytlů plných odpadků nasbíralo v okolí Hladnovských kolejí a přírodovědecké
fakulty padesát studentů Ostravské univerzity. Odpadkobraní, extrémní studentskou soutěž ke Dni země,
šéfovala Stavovská unie studentů OU, a přestože proběhla poprvé, přilákala nečekaně velký zájem ostravských
vysokoškoláků.

Celá akce byla pojata jako týmová soutěž o ceny. Nejlepší sběrači, kteří naplnili 39 pytlů odpadků,
vyhráli 110 minut masáží úklidem znavených zad. Den Země poprvé připomněli před 30 lety američtí studenti.
Od roku 1990 se slaví i v Česku.

Letos se odhaduje, že se do oslav zapojilo 500 milionů lidí z celého světa. Lidé třeba sázeli stromy a
nebo čistili potoky. Obrázky z ostravského Odpadkobraní si můžete prohlédnout na www.sus.osu.cz v sekci
fotogalerie.

AFRIKA Maškarní rej v ulicích
4.5.2007    Mladá fronta DNES    str. 1   Kraj Moravskoslezský

    (zh)    

Studenti uvítali máj v maskách

Ostrava - Zdravotní sestřičky v doprovodu pacienta s ovázanou hlavou, kejklíři na chůdách, roztleskávačky
ostravského Baníku i mnich.

Ti všichni a řada dalších se včera okolo druhé sešli v ostravském Husově sadu. Studenti Ostravské
univerzity slavili majáles a do průvodu přišli v nejrůznějších maskách. Nejnápaditější maskou a králem majálesu
se stali policisté, kteří se v průvodu objevili s nápaditě vyrobeným vozem z kartonů.

(Viz Průvod... str. C2)

Foto autor| FOTO: MAFA - ALEXANDR SATINSKÝ

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko
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“Montíci” si hrají s anglickými slovíčky již od tří let
4.5.2007    Moravskoslezský deník    str. 6   Podnikání v kraji

    JITKA HRIVŇÁKOVÁ    

V soukromé mateřské škole Monty se mluví hlavně anglicky. Na mapě předškolních zařízení je teprve pár
měsíců, a přesto už si získala své jméno.

Frýdlant nad Ostravicí/ “Anglickou” školku v současné době navštěvuje dvanáct dětí, s nimiž pracuje pět lektorů.
V útulné vile s velkou zahradou zní téměř po celý den angličtina. “What is this?” ptá se učitelka, kterou děti
běžně oslovují jménem. “This is a book,” odpovídá plynně pětiletá Klárka. “Very good,” chválí ji lektorka. “Děti
získávají jazykový cit už od tří let. Angličtina se brzy stane běžnou součástí jejich života. Dokážou na cizí jazyk
přirozeně reagovat a automaticky odpovídat na otázky, aniž by dlouze přemýšlely,” tvrdí zakladatelka školky
Jana Vrchlabská. Absolventka Ostravské univerzity nejdříve získávala průpravu na základní škole, kde učila
sedm let, ale i při svém pobytu v zahraničí. “Výuka angličtiny podle školních osnov se mi nelíbila. Měla jsem
úplně jiné představy, jak děti nejlépe naučit cizí jazyk,” vzpomíná na začátky, kdy se s kolegyní Janou rozhodla
pro podnikatelský risk a z učitelky se stala podnikatelkou. Během loňských prázdnin bylo rozhodnuto. Na kraji
Frýdlantu si pronajaly dům se zahradou, z nějž během prázdnin zařídily školku a počátkem září již přivítaly první
děti ve věku od tří do šesti let. Ve spolupráci s další Monty školkou, která je v Ostravě-Třebovicích už dva roky,
se zaměřují na výuku cizí řeči od útlého věku.

“Angličtina se stává nezbytnou součástí života těch, kteří chtějí uspět. Předškolní děti v sobě nemají
žádné zábrany a bariéry a mohou se učit cizí jazyk stejně přirozeně, jako ten mateřský. Naučí se u nás mnohem
více než jen slovíčka, písničky a básničky,” tvrdí Jana Vrchlabská, jejíž pojetí výuky vychází z britské
metodologie. “Práce s dětmi mě nesmírně baví a dětem se odpoledne ze školky ani nechce domů. Máme z toho
radost,” prozrazuje. Zvěst o “anglické” školce se rozkřikla s překvapivou rychlostí. Ne všichni rodiče si však
mohou dovolit zaplatit školné, které je dost vysoké. Za celodenní pobyt zaplatí měsíčně téměř deset tisíc korun.
“Není to málo,” posteskla si maminka pětileté Klárky Ingrid Skřipská, která je nyní na mateřské dovolené s další
dcerou. “Klárka tu však je velmi spokojena. Každý den už se těší na paní učitelky, na to, co se naučí. Udělala
velký pokrok. I doma už s ní musíme mluvit anglicky,” říká maminka.

“Pokud se nám podaří získat dotace, nebo až přibude dětí, pokusíme se cenu snížit,” říká její
zakladatelka. I tak je výuka ve zdejší školce, která nabízí nadstandardní služby, mnohem levnější, než
srovnatelná zařízení v dalších městech republiky. Školku mohou děti navštěvovat tak, jak to jejich rodičům
vyhovuje. Kromě celodenního pobytu mohou chodit i pouze dopoledne, odpoledne tu probíhají jazykové kurzy
pro nejmenší děti i školáky, o které je rovněž velký zájem, nabízejí i baby sitting – hlídání dětí od jednoho a půl
roku podle potřeb rodičů a o prázdninách připravují pro zájemce i příměstský tábor s výukou angličtiny.

Foto popis| ANGLICKÁ ŠKOLKA. Človíčci si hraji s anglickými slovíčky po celý den.
Foto autor| Foto: Deník/Miroslav Kucej
Region| Severní Morava
Publikováno| Moravskoslezský deník; Podnikání v kraji; 06
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Podnikání v kraji; 06
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Podnikání v kraji; 06
Publikováno| Havířovský deník; Podnikání v kraji; 06
Publikováno| Karvinský deník; Podnikání v kraji; 06
Publikováno| Novojičínský deník; Podnikání v kraji; 06
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Podnikání v kraji; 06
ID| fa92e2c7-51e2-4ad8-bfb4-c1c7887debcd

Foto - MAJÁLES SE OSTRAVSKÝM STUDENTŮM VYDAŘIL
4.5.2007    Moravskoslezský deník    str. 1   Titulní strana

        

Foto popis| SVÁTEK STUDENTŮ. Svůj majáles včera oslavili studenti Ostravské univerzity. V ulicích Ostravy
nechyběly masky, kejklíři i volba krále a královny majálesu. více uvnitř
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Foto autor| Foto: Deník/Miroslav Kucej

Region| Severní Morava
Publikováno| Moravskoslezský deník; Titulní strana; 01
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Titulní strana; 01
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Titulní strana; 01
Publikováno| Havířovský deník; Titulní strana; 01
Publikováno| Karvinský deník; Titulní strana; 01
Publikováno| Novojičínský deník; Titulní strana; 01
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Titulní strana; 01
ID| 22c2197b-a298-4cbf-beb0-250afdf602fa

Majáles se studentům vydařil
4.5.2007    Moravskoslezský deník    str. 8   Zpravodajství - 8 pohledů z Moravskoslezského kraje

    MARIE STYPKOVÁ    

OSTRAVA

Ostrava/ Svůj majáles včera oslavili studenti Ostravské univerzity. Jejich svátek posvětilo krásné slunečné
počasí, což se podepsalo i na podstatně vyšší účasti než v minulých letech. Ve dvě hodiny odpoledne se vydal
majálesový průvod nápaditých masek, kejklířů a žonglérů na Slezskoostravský hrad. V čele průvodu jeli dva
policisté na černých koních, za nimi kráčely svižným krokem dlouhonohé mažoretky doprovázené dechovkou.

V průvodu masek pak nechyběl například spoře oděný lesní muž, strašák do zelí nebo ekologičtí
aktivisté, kteří byli ověšeni plastovými lahvemi a dalším nepořádkem a představovali postrach lesa. V průvodu
se představily také lesní žínky nebo Římanky. V prostorách Slezskoostravského hradu pak začala skutečná
zábava, o kterou se postarali nejen samotní studenti, ale také desítky hudebních kapel, divadelníci a další
pozvaní umělci. Ti se střídali na dvou venkovních pódiích, v klubu a na divadelní scéně.

Studentům hrály k dobré náladě kapely jako Visací zámek, Luca Brasi, Weget, Al Yaman nebo Electrick
Mann a Prague Ska Conspiracy. Výborná atmosféra zde panovala až do hlubokých nočních hodin. Jak sdělila
mluvčí univerzity Hana Jenčová, král a královna majálesu se stali držiteli nejlepší masky, konkrétně policejního
vozu. Ti také získali zájezd do zahraničí a mobilní telefon. Oceněni však byli i ostatní studenti .

Foto popis| VESELÝ REJ. Průvod masek se včera odpoledne vydal z Husova sadu na Slezskoostravský hrad.
Foto autor| Foto: Deník/Miroslav Kucej
Region| Severní Morava
Publikováno| Moravskoslezský deník; Zpravodajství - 8 pohledů z Moravskoslezského kraje; 08
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Zpravodajství - 8 pohledů z Moravskoslezského kraje; 08
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Zpravodajství - 8 pohledů z Moravskoslezského kraje; 08
Publikováno| Havířovský deník; Zpravodajství - 8 pohledů z Moravskoslezského kraje; 08
Publikováno| Karvinský deník; Zpravodajství - 8 pohledů z Moravskoslezského kraje; 08
Publikováno| Novojičínský deník; Zpravodajství - 8 pohledů z Moravskoslezského kraje; 08
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Zpravodajství - 8 pohledů z Moravskoslezského kraje; 08
ID| fc0281ea-8041-4f85-8695-b644707b226a

Foto - STUDENTI SLAVILI MAJÁLES.
    (hon)    

Foto popis| STUDENTI SLAVILI MAJÁLES. Studentský svátek majáles oslavili včera studenti Ostravské
univerzity. Průvod masek vyrazil od Husova sadu přes Černou louku až na Slezskoostravský hrad, kde se
konaly až do pozdních nočních hodin koncerty hudebních skupin. Studenti Vysoké školy báňské oslaví majáles
příští čtvrtek.
Foto autor| Foto PRÁVO - Aleš Honus

Regionální mutace| Právo - Severní Morava
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Ostravu zaplnili studenti v maskách
3.5.2007    ČT 1    str. 5   18:00 Report

4.5.2007    ČT 1    str. 5   06:30 Zprávy - Brno

Martin MUSIAL, moderátor
--------------------
Ostravu zaplnili studenti v maskách, slaví totiž Majáles. Zahájil jej průvod masek z Husova sadu na
Slezskoostravský hrad. Tam je pro návštěvníky připraven bohatý hudební program.

Eva LANKOČÍ, redaktorka
--------------------
Majálesový rej začal ve čtrnáct hodin průvodem masek, masky přecházely přes centrum Ostravy na
Slezskoostravský hrad a bavily celé město. Na hradě se volil král a královna Majálesu.

Martina PLAČKOVÁ, královna Majálesu
--------------------
Majáles je prostě nejlepší akce z celýho roku, je to krásný bejt královna a král Majálesu.

osoba
--------------------
Kterak se z policajtů stávají králové a královny.

David VESELÝ, král Majálesu
--------------------
Jsem strašně rád a že si dám dneska obrovského panáka, my spolu hlavně.

Eva LANKOČÍ, redaktorka
--------------------
Majáles organizuje Stavovská unie studentů Ostravské univerzity. Přípravy oslav studentského svátku zaberou
celý rok.

Ondřej HAŠKA, prezident Stavovské unie studentů, Ostravská univerzita
--------------------
Finance se shání různě, buď je to univerzita samozřejmě, dále jsou to grantové projekty města, statutárního
města Ostravy, jsou to také sponzoři.

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Majáles pro mě a pro Ostravskou univerzitu, myslím si, je taková něco jakoby krásná oslava hezkýho života, a
to je čistě projev radosti ze života, a to, že studenti jsou svobodní, že je krásný počasí, že je máj, že je měsíc
lásky.

Eva LANKOČÍ, redaktorka
--------------------
Majálesové veselí bude pokračovat až do časných ranních hodin.

Šesté České akademické hry jsou v plném proudu
3.5.2007    Liberecký deník    str. 26   Sport (kráceno)

    (ci)    

V Liberci soutěží na sportovištích studenti z devětatřiceti vysokých škol
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Liberec/ Tři dny sportování mají za sebou studenti na 6. ročníku Akademických her, které letos pořádá
Technická univerzita v Liberci. Účastní se jich přes dva tisíce vysokoškolských sportovců z 39 vysokých škol
České republiky.

Celkem se soutěží v 31 sportovních odvětvích. Dnes přinášíme výsledky atletických disciplín, které
proběhly na Městském stadionu v Liberci.

100 m ženy: 1. Jakešová (Ostravská univerzita) 12.56, 2. Hírešová (Masarykova univerzita) 12.71, 3.
Radostová (ČVUT Praha) 12.80,… 5. Servinská (TU Liberec). - Skok o tyči: 1. Staněk (ČVUT Praha) 470, 2.
Havlíček (Ostravská univerzita) 430, 3. Chládek (TU Liberec) 390. 5000 m: 1. Mikulenka (VUT Brno) 14:49.03,
2. Pavlišta (TU Liberec) 15:12.88, 3. Bednář (Ostravská univerzita) 15:22.24. - Disk (2 kg): 1. Maška (VŠ
ekonomie a managamentu) 50.78, 2. Kvapil (VŠE Praha) 43.81, 3. Spazier (Ostravská univerzita) 43.59, 4.
Pešta (TU Liberec) 41.99. 200 m: 1. Šrámková 25.03, 2. Jakešová (obě Ostravská univerzita) 25.74, 3.
Ulrichová (Univerzita Hr. Králové) 26.37,… 5. Musilová (TU Liberec) 27.55 . - Trojskok: 1. Hnízdil (VŠ ekonomie
a managamentu) 15.60, 2. Havlíček (Ostravská univerzita) 13.93, 3. Kučera (Univerzita Pardubice) 13.80,… 9.
Charousek (TU Liberec) 11.77. - Koule (7,26): 1. Marcell (VUT Brno) 16.24, 2. Spazier (Ostravská univerzita)
15.54, 3. Bukáček (VUT Brno) 14.40. 
Region| Severní Čechy

krátce
3.5.2007    Metro    str. 2   Zpravodajství - Morava

    ČTK    

ZÁBAVA. Pestrý program nabídnou majálesy obou ostravských vysokých škol. Pořadatelé z Ostravské
univerzity vsadili především na méně známé kapely s výjimkou hlavní hvězdy, kterou je punková legenda Visací
zámek. Pro studenty Vysoké školy báňské (VŠB) zase zazpívá Anna K či kapela Děda Mládek Ilegal Band.
Velký prostor pořadatelé dali i taneční hudbě. Druhou scénu ovládne například hip hop. Studenti Ostravské
univerzity zahájí svůj majáles už dnes.
Studentský svátek letos nabídne průvod masek, dvě hudební scény a klubovou scénu. Průvod masek začíná ve
14.00 v Husově sadě.

PRŮMYSL. Ruská ocelářská skupina Evraz Group, která se při předloňské privatizaci společnosti Vítkovice
Steel zavázala významně investovat do rozvoje firmy a regionu, zatím do ostravského hutního podniku poslala
necelou miliardu korun. Moravskoslezskému kraji pak prostřednictvím firmy věnovala asi 44 milionů korun.
Oznámila to Lenka Míčková ze zastupující mediální agentury. Poslední státní hutní podnik v ČR prodala minulá
vláda Rusům v létě 2005. Rozhodnutí kabinetu ovlivnily mimo jiné garance Evraz Group investovat do roku
2008 do rozvoje Vítkovice Steel celkem 2,5 miliardy korun.

Regionální mutace| Metro - Morava

Ostravu dnes ovládnou studenti v maskách
3.5.2007    Mladá fronta DNES    str. 1   Kraj Moravskoslezský

    (zh)    

Ostrava - Převlečení studenti, tanec i hudba dnes odpoledne zaplní Ostravu. Ostravská univerzita slaví majáles.
Tradiční májový svátek studentů se letos pokusí Ostravany roztančit. “Snažíme se, aby měl každý

ročník majálesu svého zvláštního ducha. Letos bychom chtěli lidi rozpohybovat, roztančit a podle toho jsme
vybírali i kapely, které vystoupí na hlavní i vedlejší scéně,” popisuje prezident Stavovské unie studentů
Ostravské univerzity Ondřej Haška.

“Chceme, aby lidé, kteří na majáles přijdou, mohli na jejich muziku pořádně zapařit,” říká.
Deset minut před druhou hodinou odpoledne vyrazí z Husova sadu průvod masek, ve kterém nebudou

chybět kejklíři, hudba či mažoretky, směrem ke Slezkoostravskému hradu. Tady se pak lidé zúčastní volby krále
majálesu i vystoupení více než desítky známých i méně známých kapel.

“Králem majálesu se stane nejlepší maska. Tu vybírá dopředu zvolený tým. Záleží nejen na kreativitě
autora při výrobě masky, ale také na tom, jakou show maska umí,” říká Ondřej Haška.

Své přednosti jednotlivé masky předvedou při reji, ve kterém zatančí přímo před hlavním pódiem chvíli
před tím, než bude král zvolen.
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Od tří hodin odpoledne se pak jedna za druhou na dvou venkovních pódiích vystřídají jednotlivé kapely.
Na hlavním pódiu se Ostravanům předvedou známé a oblíbené formace jako Fast Food Orchestra, Visací
zámek či Weget. Druhá venkovní scéna představí mladé nadějné talenty.

“Minulý rok jsme s talent stage začali v klubu Lennon. Setkalo se to s velkým ohlasem, tak jsme se letos
rozhodli pro druhé venkovní pódium,” vysvětluje Ondřej Haška.

Milovníci divadla a filmu už si v rámci Majálesu přišli na své včera. Na divadelní scéně v klubu Atlantik
proběhla série představení studentů Ostravské univerzity. Od sedmé hodiny večerní také mohli zájemci
absolvovat filmový maraton, na kterém mimo jiné zhlédli Jesus Christ Superstar či Perný den.

(Viz Majálesy... str. C6)

Foto popis| PRŮVOD MASEK. Vysokoškolští studenti na loňském majálesu Ostravské univerzity.
Foto autor| FOTO: MAFA - ALEXANDR SATINSKÝ

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko

Majálesy stále rozšiřují program
3.5.2007    Mladá fronta DNES    str. 6   Kraj Moravskoslezský

    ŽANETA HORÁKOVÁ    

STUDENTSKÝ SVÁTEK Studentský majáles se začíná chystat hned, když skončí ten předcházející. Jak se
letos povedl svátek studentům Ostravské univerzity mohou lidé posoudit právě dnes. Průvod masek vyrazí od
Husova sadu, nejvíce živo bude kolem Slezskoostravského hradu.

Ostrava - Průvodem masek a tradiční volbou krále slaví studenti příchod máje už několik desetiletí.
V historii však kromě májových oslav studenti na majálesech vyjadřovali sociální i politické postoje.

První velký poválečný majáles proběhl roku 1956 v Praze v třídním duchu, o několik let později to však byly
právě studentské majálesy, které se staly jedním z prvních viditelných projevů eroze komunistického režimu a
staly se protestem proti němu.

Proto byly také majálesy na několik let zrušeny a nové vznikly až po změně politického režimu.
Ostravská univerzita letos oslavuje příchod jara už čtrnáctým rokem. Volba krále a průvody však ve srovnání s
minulostí nestačí, proto se snaží docílit co nejširšího programu.

“Nesouhlasím se škarohlídy, kteří tvrdí, že tradice majálesu se zveličuje, nebo že na něj chodí lidé jen z
nudy. Majáles má i dnes lidem co říct a jeho tradice by měla být zachována,” říká rektor Ostravské univerzity Jiří
Močkoř.

Organizátoři majálesu každým rokem připravují novinky. Už teď se chystají na to, co nového přinese ten
příští.

“Jednou z vizí pro příští rok je celodenní divadelní den. Chceme na to udělat projekt,” popisuje nové
nápady prezident Stavovské unie studentů Ostravské univerzity Ondřej Haška. Během celého dne by se střídala
vystoupení profesionálních, amatérských i studentských divadelních souborů. “Divadelní den by probíhal před
vlastním majálesem a chtěli bychom v jeho rámci spolupracovat s ostravskými divadly. Projekt se začne
zpracovávat teď v létě,” vysvětluje Haška.

Druhým nápadem pro příští rok je výstava studentských prací. “Máme Institut pro umělecká studia i
katedru výtvarné výchovy na pedagogické fakultě, které produkují spoustu zajímavých prací,” říká prezident unie
studentů. “Chtěli bychom práce studentů během majálesů prezentovat. Vystavovali bychom je pravděpodobně
na Slezskoostravském hradě v galerii,” doplňuje Ondřej Haška.

Majáles je akcí pro studenty. “Není to o nejlepších kapelách, ale o atmosféře. Setkávají se zde i
absolventi školy,” dodává Haška.

Podle rektora Jiřího Močkoře je významný i pro budoucí studenty univerzity. “Škála vysokých škol je
dnes opravdu široká a uchazeči si vybírají nejen podle studijních programů, ale též servisů a nadstandardů,
které jim univerzita dokáže nabídnout,” uvedl rektor.

Posledních několik majálesů Ostravské univerzity zaznamenalo ve městě úspěch. V posledních letech
se studentské akce účastní několik tisíc návštěvníků.

***

* Program majálesu Ostravské univerzity
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13.50 Průvod masek - Vyjde z Husova sadu směrem ke Slezskoostravskému hradu. Půjdou v něm kejklíři,
žongléři, metači ohně, mažoretky, hudba. Po příchodu na hrad začne rej masek. 14.45 Volba krále majálesu -
Titul získá na hradě nejnápaditější maska.

HLAVNÍ PÓDIUM

podhradí Slezskoostravského hradu

15.00 Weget - Svůj styl kapela označuje jako crossover, kombinuje ostré kytarové rify s dynamickým projevem
zpěváka.

16.15 Luca Brasi - Kapelu vytvořili bývalí členové hardcore-crossoverové party La Vivat s bulharskými ethno
hardcoristy Artery.

17.30 Elektrick mann - Jejich hudba vynalézavě a nápaditě míchá vše, co lze vměstnat mezi ležérní hip-hop a
zarputilý hard core.

18.45 Al Yaman - Kapela vychází z lidových a zlidovělých písní Jemenu a arabského světa, její zvuk je fúzí
akustických nástrojů a elektroniky.

20.00 Fast Food Orchestra -Pražská ska kapela, která se svým repertoárem objela téměř celou republiku.

21.45 100% (UK) - Londýnská formace, jež v následujících měsících vystoupí na několika festivalech v Česku.

23.30 Visací zámek - Punk-rocková skupina považovaná za nejstarší českou punkovou legendu.

TALENT STAGE

podhradí Slezskoostravského hradu

16.00 Ptačoroko - Kapela hraje akustickou hudbu, která nástrojovým složením vychází z bluegrassu.

17.15 Glayzy - Temperamentní dívčí hardrocková kapela.

18.30 Všehomír - Čtyřčlenná formace hraje pestrou muziku, v níž kombinuje styly rock, punk i ska.

20.00 Filip M. - Frontmanka kapely Jitka Andrašková spolupracovala s Buty, Kryštofem a dalšími.

21.15 Cafe Industrial - Repertoár skupiny je ryze autorský, texty písní jsou v angličtině, češtině i francouzštině.

22.30 Blissten - Skupina hraje psychedelický rock s jemnými elektronickými vlivy, charakteristickým prvkem
zvuku kapely je zpěvaččin sytý alt.

0.00 Sunnyflower - Vystoupení formace, jež hraje neo-grunge rock, nadšeně chválí běžní návštěvníci jejích
koncertů i odborníci.

KLUBOVÁ SCÉNA

klub Marley, Černá louka od 19.00 - hudba v rytmu reggae, dancehallu a dubu - Postupně během večera
vystoupí: MC Mr. Mention (JAM) & Charm Lion Movement DJs Elvis Flu Yadel Noisefellazz Ferda Pickfick MC
Tweety Twizta

Časy koncertů jsou pouze orientační

Foto popis| MASKY. Majálesový průvod vychází tradičně z Husova sadu. Snímek je z loňského roku.
Foto autor| FOTO: MAFA - ALEXANDR SATINSKÝ

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko
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Organizace slavnosti trvá několik měsíců
3.5.2007    Mladá fronta DNES    str. 6   Kraj Moravskoslezský

    (zh)    

Ostrava - Jak se připravuje majáles? Stojí za tím měsíce organizace a zařizování.
“S přípravou majálesu se začíná, hned jak skončí ten současný,” popisuje prezident Stavovské unie

studentů Ostravské univerzity Ondřej Haška.
Je potřeba celou akci vyhodnotit, obejít sponzory, připravit pro ně řadu materiálů a začít pomalu chystat,

jak bude studentská oslava začátku máje vypadat v příštím roce.
O přípravy majálesu Ostravské univerzity se stará patnáct členů Stavovské unie studentů. O

prázdninách jejich činnost na několik týdnů ustane, hned na podzim se však začne znovu pracovat.
“Připravujeme schéma majálesu, což je časový harmonogram celých příprav. Musí se určit termín akce,

dohodnout se, které kapely oslovíme, a začíná práce na grantech. Rozdělíme si role v týmu a začneme
pracovat na projektech,” říká Haška.

Výběr kapel ovlivňují finance

Kapely se organizátoři snaží vybrat každým rokem jiné, volbu jim však komplikují finanční možnosti. “Všechno je
o penězích. Oslovíme kapelu, ta nám dá finanční rozpočet a my se podle toho rozhodujeme,” říká prezident
studentské unie.

Každé pondělí večer se patnáctka organizátorů schází, aby se dohodli na dalším postupu. “Když jsem
se na přípravě majálesu začal podílet, v organizaci byli tři lidé. Poprvé jsme se to učili, loni už to bylo lepší a
letos je pro nás novinkou tvorba projektů. Ale už máme kontakty, víme, na koho se obrátit, takže je celá
organizace jednodušší a méně stresující,” vypráví Ondřej Haška.

I v průběhu celé akce čeká její organizátory řada povinností. “Věnujeme se kapelám, hostům, vždycky je
nějaký problém, který musíme vyřešit. Kapela si třeba s sebou nepřiveze nějaký reproduktor, a ten my musíme
sehnat,” doplňuje prezident unie studentů Ostravské univerzity.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko

První majáles v Ostravě: euforie a nadšení
3.5.2007    Mladá fronta DNES    str. 6   Kraj Moravskoslezský

    (zh)    

Ostrava - Psal se rok 1994 a na Masarykově náměstí začátkem jara vyrostlo velké pódium. Byla také založena
tehdy pátá fakulta Ostravské univerzity - pivní. Studenti vysoké školy slavili svůj první majáles.

“Bylo pro něj typické nadšení a porevoluční euforie. To, co se podařilo tehdy, se již nikdy v takové míře
nezopakovalo. První majáles chtěl podpořit kdekdo,” vzpomíná rektor univerzity Jiří Močkoř.

U zrodu majálesu stála děkanka filozofické fakulty Eva Mrhačová, které se povedlo celou akci
zorganizovat v pouhých osmi lidech. “Chtěli jsme pódium na náměstí, ale kdo nám jej postaví a z čeho? Obrátili
jsme se na ředitele divadla Ilju Racka a pódium bylo na světě,” vypráví děkanka Eva Mrhačová.

Ilja Racek studentům vyšel vstříc, i když jej požádali, zda si nemohou půjčit divadelní kostýmy. “Nikdy
nezapomenu na to, jak jsem se studenty odešla do divadelních šaten a tam se děcka přehrabovala v
kostýmech,” popisuje děkanka.
Prvním králem majálesu Ostravské univerzity se stal herec Národního divadla moravskoslezského Jan Fišar.

“V průvodu byly desítky studentů v maskách, kluci ze studentské stavovské unie sehnali dechovou
kapelu, průvodu se účastnily i mažoretky z Havířova,” vzpomíná děkanka.

Město bylo obrazně zcela v rukou studentů, tehdejší primátor Evžen Tošenovský jim přišel na náměstí
symbolicky předat klíč od krajské metropole.
Po skončení programu na hlavním ostravském náměstí přešli studenti do hospody U Rady. “Tam jsme založili
novou fakultu Ostravské univerzity, pivní fakultu,” říká Eva Mrhačová. “Vyrobili jsme i její štít a tehdejší hostinský
U Rady byl slavnostně jmenován jejím děkanem. Navlékla jsem mu řetěz, oslavili jsme to a bylo,” usmívá se
děkanka. Na majáles z roku 1994 navázaly další každoroční studentské májové oslavy. V roce 1996 poprvé
uspořádala svůj majáles Vysoká škola báňská. “Byl to pro náš majáles krušný rok nejen kvůli tomu, že se jej
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každoročně účastnilo také velké množství studentů VŠB. Nový majáles nás připravil i o velké množství
sponzorů,” říká rektor Jiří Močkoř.

Koncem 90. let bojoval Majáles Ostravské univerzity o přežití. Návrat na výsluní pro něj znamenal až
rok 2003, kdy se na Černou louku, kde se konal, přišlo podívat na tři tisíce lidí. Akce byla tak úspěšná, že
skončila až o půl páté ráno.

Foto popis| 1994. Mažoretky doprovodily průvod studentů.
Foto autor| FOTO: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Foto popis| KRÁL. Králem studentstva se stal herec Jan Fišar.
Foto autor| FOTO: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko

Ostravská univerzita pořádá dnes a zítra majáles
3.5.2007    Moravskoslezský deník    str. 1   Titulní strana

    (sy)    

ostrava

Ostrava/ Majáles - studentská oslava přicházejícího léta, máje a krás života. Ostravská univerzita ho oslaví dnes
a zítra a věří, že tento studentský svátek navštíví i občané, kteří už mají svá studentská léta za sebou. Akce
začne dnes ve 14 hodin v Husově sadu, odkud vyrazí majálesový průvod masek, kejklířů a žonglérů na
Slezskoostravský hrad. Zde se mohou účastníci těšit na bohatý program. Vystoupí zde přes dvacet hudebních
skupin, například Visací zámek, Luca Brasi, angličtí 100% nebo Weget.

Region| Severní Morava

Univerzita zahájí štafetu majálesů
3.5.2007    Právo    str. 11   Severní Morava a Slezsko - sport/kultura

    Aleš Honus    

Sérii studentských svátků – majálesů – zahájí dnes v moravskoslezské metropoli studenti Ostravské univerzity.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita pak svůj majáles bude již tradičně slavit o týden později.

Ke dvěma ostravským majálesům navíc letos příští čtvrtek přibude i třetí akce, která dostala název
Ostravské Beánie. Pořádá ji nezávislá studentská organizace Student Zone a jejími hlavními hosty budou
americká skupina Dog Eat Dog a tuzemští Tata bojs. Ostrava je jedním z deseti českých měst, kde organizace
Student Zone majáles s exkluzívním programem uspořádá.

První průvod studentů Ostravské univerzity v maskách vyrazí dnes ve 14 hodin od Husova sadu přes
centrum města až na Slezskoostravský hrad, kde budou od 16 hodin připraveny na dvou pódiích koncerty kapel
Visací zámek, Al Yaman a špičkových regionálních skupin Glayzy, Weget, Filip M., Blissten, Café Industrial a
dalších.

Majáles VŠB-TU a také akce Ostravské Beánie se uskuteční o týden později. V areálu vysokoškolských
kolejí VŠB na majálesu příští čtvrtek vystoupí například Anna K., Michal Hrůza, kapela Desmod a Děda Mládek
Illegal Band.

Na Slezskoostravském hradě pak za týden kromě kapely Dog Eat Dog a Tata bojs zahrají skupiny
Kryštof, No Name, Mig 21, Mňága a Žďorp či Wohnout. Společnost Student Zone, která majálesy v ČR pořádá
od roku 2004, chystala zpočátku se studenty VŠB-TU společnou akci, ze spolupráce ale nakonec sešlo kvůli
sporům o zavedení vstupného.

Akci Beánie tak bude jediným ostravským majálesem, na který nebude vstup zdarma. Lístky se
prodávají za 99 korun, na místě pak budou o padesát korun dražší.

Regionální mutace| Právo - Severní Morava
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DŮL MICHAL DENISA FIALOVÁ, JIŘÍ KUDĚLA: FAJNSAMR
3.5.2007    Reflex    str. 8   Art

        

DO 6. 5. 2007

ČS. ARMÁDY 95 ; OSTRAVA-MICHÁLKOVICE ; TEL. 596 231 160 ; OTEVŘENO 9–16

Tandem novopečených asistentů na katedře výtvarné tvorby ostravské univerzity adjustoval své (převážně)
malby do syrového prostředí hornické koupelny národní kulturní památky Dolu Michal. Jiří Kuděla maluje
interiéry a exteriéry budov, zahrad s bazény, vázy a poháry.
Cítíme v nich poselství, ale jeho rozkrytí je na první pohled nemožné. Denisa Fialová je poetičtější, hravější a
iracionálnější. Oba dohromady jsou jing a jang a totéž jejich společná instalace kempinkového tábořiště kontra
interiér vykachlíkované “plynové” komory výstavní síně.
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