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Studentský Majáles 2019 poprvé v Kampusu Hybernská
Průvod městem z piazzety Národního divadla do Kampusu Hybernská odstartoval program sedmého ročníku
Studentského Majálesu. O pestrý program prvomájového dne se postarala hudební a divadelní vystoupení,
debaty, výstavy a promítání filmů. Studentský Majáles 2019, to byl rovněž boj o trůn studentského krále,
přehlídka činnosti studentských spolků a především společný zájem účastníků – naplno si užít oslavu
studentského života před nadcházejícím zkouškovým obdobím.
Z průvodu:
„Za mým vítězstvím jsou hodiny příprav královské družiny, výdaje za slušivé kosmické kombinézy a nějaký ten
energetický nápoj, abychom vydrželi,“ svěřil se krátce po korunovaci král Naut z Planety Košic, civilním jménem Julius.
(Ač student VŠE, o trůn bojoval v týmu Filozofické fakulty UK. Zlí jazykové tvrdí, že byl z královské družiny do bojů o
královskou korunu vybrán proto, že on jediný byl schopen vměstnat svou hlavu do kukly od skafandru.) V rozhovoru pro
iForum král Naut prozradil, co slíbil svým oddaným poddaným v případě vítězství: „Vyzdvihnu univerzitu do nebes!“
Letos se o titul krále/královny utkali tři uchazeči: jedinou ženou na bojovém poli byla Lucie z Pedagogické fakulty UK, za
Fakultu sociálních věd UK se do posledních okamžiků s pozdějším vítězem Nautem srdnatě rval Marek, vyslanec spolku
Politologický klub při Institutu politologických studií. Co bylo všem kandidátům společné, že ve svých předvolebních
vystoupeních poukazovali na skutečné problémy společnosti a zároveň se nad ně dokázali povznést. „Tím, že jsme
všichni z Univerzity Karlovy, případná rivalita mizí právě akcemi typu majáles,“ vyjádřili společný názor studentů napříč
jednotlivými fakultami poražení uchazeči. Shodně si pochvalovali i letošní organizaci Studentského Majálesu, kterému
se možná na rozdíl od předchozích ročníků vyhnuli zákulisní boje o královskou korunu: „Na vítězi zase tolik nezáleží.
Hlavní je, že jsme se zde všichni sešli, abychom oslavili tento den.“
Prvomájovou akci vysokoškoláků si nenechal ujít ani Tomáš Zima, rektor UK, který v roli skrutátora rozhodoval o králi
Studentského Majálesu 2019. Že se jím nakonec stal Naut, o tom při rovnosti získaných bodů z předchozích soutěží
rozhodla větší hlučnost ovací a potlesku. Úspěšné pokračování vysokoškolské, více než sto let trvající tradice si rektor
Zima náležitě užíval: „Cením si toho, že naši studenti majáles s nadšením organizují a dokážou se na něm skvěle
bavit. Letos poprvé byl průvod Prahou završen programem v Kampusu Hybernská. Jsem tomu rád, neboť se snažíme,
aby se kampus stal živým místem pro schůzky Pražanů, studentů i pedagogů, a to zdaleka nejen z Univerzity Karlovy.
Kampus nabízí možnost diskuze a setkávání různých generací a názorů. Praha takové místo potřebuje.“ Rektor Zima
si pochvaloval i průběh soutěže o vítěze majálesu, která do posledního okamžiku neztrácela na dramatičnosti: „O králi
nakonec rozhodla vůle lidu.“
Z Kampusu Hybernská:
A jak prožívali Studentský Majáles 2019 zástupci jednotlivých studentských spolků? iForum se ptalo, co pro ně
majáles znamená. Zde pár nejzajímavějších odpovědí:
• Majáles bereme jako svátek studentů. Snažíme se navazovat na dlouholetou tradici. Je tu dobré jídlo a pití. Máme
poslední příležitost trochu si užít života. S příchodem zkoušek nastane utrpení a kolaps…    spolek Motolák, 3. LF UK
• Osobně jsem zde proto, že jsem několik let majáles organizovala a mimochodem jsem si na něm před dvěma lety
našla manžela. Přišla jsem se dojímat a podívat, jak to nastupující generace dělají. A vidím, že je to skvělé a úplně jiné,
než jsme to dělali my. Náš stánek je určen lidem, kteří přemýšlejí o tom, že by začali učit. Rádi bychom je k tomuto
rozhodnutí zlákali a podpořili. Navíc majáles je skvělou příležitostí setkat se s lidmi, se kterými byste se třeba jen těžko
setkali…    spolek Výluka UK
• Naši účast beru jako příležitost prezentace našeho spolku. Návštěvníci si u nás mohou vyzkoušet třeba test právní
gramotnosti. Zároveň zde propagujeme projekt První právní pomoc, což je bezplatná elektronická anonymní služba v
rámci odborného semináře. Zájemci se u nás dozvědí více o sbírkách, které během roku organizujeme: na pomoc lidem
bez domova a pro útulky…    spolek Juristi, PF UK
• Majáles bereme jako náš vlastní svátek, kde si chceme s přáteli užít společenskou recesi v průvodu a bohatý studentský
program…    Studentská rada FF UK
• Dnešní den bereme jako oslavu studentských samospráv. Chceme své slovo dát dnes hlasitě najevo… do rozhovoru
se zapojí muž s maskou Václava Klause: Já bych rád na tomto místě uspokojil své ego. Když mě někdo deset minut
nevidí, mám z toho doslova husinu. Proto jsem rád, že jsem se mohl ukázat v průvodu a vyjádřit svůj názor…    spolek
Politologický klub při Institutu politologických studií, FSV UK

http://www.motolak.org/
https://vyluka.org/vylukari/
http://www.juristi.cz/
https://strada.ff.cuni.cz/
http://pkfsvuk.cz/
http://pkfsvuk.cz/
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• Jakožto studenti jsme přesvědčeni, že je dobré majáles podporovat. A navíc stojíme za kampaněmi, které cílí
především na mladé lidi. Jedná se o projekty Prsakoule, Žiješ srdcem a letos nově Dole dobrý. Jde o dobrovolnickou
činnost pro dobrou věc. …    spolek Loono mladých lékařů, studentů lékařských fakult a jiných nadšenců
• Majáles využíváme především pro zviditelnění filmového festivalu Zlatý voči studentů katedry filmových studií, který
proběhne v květnu…    spolek Zlatý voči, FF UK
• Chceme být aktivní. Chceme o sobě dát vědět právě na místě, kde se schází studenti. Sdružujeme lidi, kteří jsou
členy nebo jen příznivci queer komunity. Pořádáme pravidelná setkání, přednášky, filmové kluby, párty a snažíme se na
univerzitě vytvořit sebevědomou a schopnou komunitu…    spolek Charlie UK

https://www.loono.cz/kdo-jsme
https://strada.ff.cuni.cz/?page_id=277
http://www.charlie.li/

