Centrum Ostravy ožije vědou, hudbou i divadlem. Kdy?
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Ostravská univerzita opět vyráží do ulic! 28. června 2018 Masarykovo náměstí v Ostravě
již počtvrté ožije vědou, hudbou, divadlem i studentským životem. Na oficiálním
předvečeru Festivalu v ulicích vystoupí kapely N.O.H.A., Hard to Frame a zpěvačka Elis,
proběhne „souboj“ dvou ostravských improvizačních divadel ALLIMP a ImPéčko a k
vyzkoušení zde budou workshopy spojené s vědou i uměním. Nebude chybět ani
legendární bitva O pohár Ostravské univerzity – soutěž středních škol o ceny v hodnotě
přes 130 000 korun.
V pravé poledne vypukne velkolepá soutěžní show středních škol: bitva O pohár
Ostravské univerzity, ve které školy soutěží o čest a prestiž i o ceny v hodnotě přes 130
000 korun: zájezd do zahraničí, raftingový výlet, sportovní vybavení, poukázky na nákup u
českých značek oblečení, školení, knihy, promítání v kině pro celou školu a mnoho
dalšího.
V bitvě se utká pět škol z Moravskoslezského kraje, které postoupily z prvního kola:
Wichterlovo gymnázium (vítěz loňského ročníku), Matiční gymnázium, Gymnázium a SOŠ
Frýdek-Místek, Gymnázium EDUCAnet a Jazykové gymnázium Pavla Tigrida. Napínavý
souboj prověří jejich znalosti, ale také pohybové dovednosti či kreativní myšlení. V 15
hodin pak proběhne vyhlášení výsledků, předání cen (včetně originálního skleněného
putovního poháru, který pro tuto příležitost připravili studenti Fakulty umění Ostravské
univerzity).
Odpoledne bude pokračovat happening Jsme Ostravská! kulturním programem –
vystoupí zpěvačka Elis s kapelou (15.45), improvizační skupina ALLIMP (16.45), kapela
Hard to Frame (17.45) a v 18.50 se mohou návštěvníci těšit na neopakovatelný zážitek v
podobě improvizační divadelní battle: proti sobě v soutěži improvizovaného humoru
nastoupí dva ostravské spolky ALLIMP a ImPéčko. Večer zakončí kapela N.O.H.A. (20.15).
Navíc zde proběhne soutěž o vstupenky na festival Colours of Ostrava, jehož je Ostravská
univerzita rovněž součástí (diskuze s vědci i workshopy Ostravské univerzity se konají na
UniverCity Stage v rámci Meltingpotu).
Ostravská univerzita se touto akcí snaží zasadit mimo jiné i o to, aby si mladí lidé
vypěstovali vztah k regionu, měli v něm silné zážitky a chtěli se do něj vracet. „Jsem
přesvědčen o tom, že je povinností univerzity nejen vzdělávat, ale také přispívat k celkové
kultivaci regionu, ať už výsledky vědy a výzkumu, nebo právě pozitivním působením na
mladé lidi, na kterých budoucnost tohoto regionu stojí,“ říká rektor Ostravské univerzity
profesor Jan Lata.
Akce se koná pod záštitou ostravského primátora Tomáše Macury, který právě mladé lidi
považuje za stěžejní městotvorný faktor. „Dlouhodobě pracujeme na oživování centra
Ostravy. Výstavbou nových bytů, zastavováním proluk, estetizací veřejného prostoru i
podporou vysokoškolského vzdělání. Ostravské univerzitě jsme před časem darovali
pozemky na velký nový projekt výstavbu dvou budov pro sport a umění v lokalitě za

Divadlem Antonína Dvořáka. Stojíme o to, aby se residenti a návštěvníci promísili s
mládeží, která v centru studuje, bydlí a také se baví. I proto každoročně podporujeme
řadu studentských akcí, podobně jako tento happening," uvádí primátor Macura.
Celá akce je zdarma a je přístupná nejširší veřejnosti. Kromě programu na podiu bude po
celý den na Masarykově náměstí probíhat také doprovodný program: návštěvníci si
mohou vyzkoušet různé umělecké či vědecké workshopy, ze kterých si mohou odnést
například vlastnoručně namíchaný parfém, nebude chybět kvíz plný zajímavostí spojený s
tematikou 100. výročí založení republiky, které si letos připomíná celé Česko, možnost
naučit se základy první pomoci, seznámit se se studentskými organizacemi, které k
ostravskému studentskému životu neodmyslitelně patří, nebo si dát něco dobrého v
pečlivě vybraných gastro stáncích. Na čepu bude již tadičně IQač, oficiální pivo studentů
Ostravské univerzity nabité ginkgo bilobou, které pro ně vaří místní pivovarský dům.
Letošní ročník happeningu je oficiálním předvečerem Festivalu v ulicích, oblíbené akce z
produkce festivalu Colours of Ostrava. Festival v ulicích začíná den po happeningu, tedy
29. – 30. 6. A ani zde Ostravská univerzita nebude chybět: stejně jako v minulých letech
bude i letos u řeky Ostravice pod lávkou vedoucí ke Slezskoostravskému hradu sportovní
zóna Katedry studií lidského pohybu, ve které si mohou návštěvníci vyzkoušet různé
druhy lodí nebo si přijít zaběhat a přispět tak organizaci Člověk v tísni, se kterou
Ostravská univerzita spolupracuje.
Na happening Jsme Ostravská! i na náš sportovní program na Festivalu v ulicích tímto
všechny srdečně zveme. Obě akce jsou zdarma a jsou přístupné nejširší veřejnosti.
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