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Studentství je pro všechny! 

Od studentů pro… všechny! Tuto zásadu razí Studentský Majáles už od svého vzniku a nebude to jinak 

ani letošní prvomájovou neděli. Kromě hudební části programu budou moct návštěvníci a návštěvnice 

v prostorách Karolina a na Ovocném trhu vyslechnout několik diskuzí, zhlédnout množství filmů nebo 

se seznámit s činností studentských spolků. 

Přestože hudbě budou věnována hned dvě pódia – na Ovocném trhu a ve Studentském klubu Celetná 

(SKC), není to jediné lákadlo čtvrtého ročníku Studentského Majálesu. Dříve než publikum v SKC 

roztančí něžnými beaty slovensko-české duo Monikino Kino, zazní v Klubu slovenština z úst 

divadelníků a divadelnic z nitranského studentského divadla VYDI. Představí zde hru Politická odysea, 

jež nabídne pohled na současnou politickou situaci na Slovensku, která také trpí svými specifickými 

nedostatky. 

Politice, avšak studentské, se bude věnovat i jedna ze tří diskuzí. Tématy zbylých dvou budou bude 

víra ve spojení s občanskou angažovaností a kultura jako platforma, tedy propojování studentských 

a občanských aktivit prostřednictvím kultury, jak činí i Majáles. 

V programu se myslí ale i na ty, kteří a které mají na politiku a debatování ještě času dost a spíše 

nepohrdnou parádním dětským koutkem. Nejmenším majálesovníkům a majálesovnicím by neměly 

uniknout ani animované filmy, třeba na téma prevence násilí. Filmová část nicméně jistě potěší také 

jejich rodiče nebo prarodiče, například časosběrným dokumentem Claviq o stejnojmenném 

hudebním producentovi. 

Velká část vysokoškolského života se odehrává ve studentských spolcích, proto mají své místo i na 

Majálese. Spolkovou činnost představí lidé z pražských vysokých škol (UK, VŠE, VŠHT, ČVUT). Kromě 

nich se budou prezentovat i neziskové organizace, za všechny například United Nations High 

Commissioner for Refugees (UNHCR) nebo Diakonie českobratrské církve evangelické. „Chceme, aby 

náš program nabídl autentickou studentskou tvorbu ve všech jejích barvách. Majáles není jenom 

o hudbě, ale i o dalších kreativních činnostech studentů, a především o názorech,“ řekla k tématu 

Sandra Feyglová, jedna z pořadatelek. 

Žák či student byl, je nebo bude jednou každý a studentství je hodnota, která by měla lidi spojovat. 

Proto se Studentský Majáles neorientuje pouze na některou část společnosti, ale je multižánrový, 

multikulturní a zdarma.  

Webové stránky: majalesstudentu.cz 

Facebook event Studentského Majálesu: https://www.facebook.com/events/1806668619561194/ 

Kontakt pro média: Denisa Morongová, d.morongova@gmail.com, tel.: 602 109 196 
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