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LISTY                                Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Účast Filozofické fakulty na 70. výročí 
osvobození Ostravy

Snad trochu stranou pozornosti kvůli pozoruhodnému 
defilé vojenské techniky při oslavách 70. výročí osvoboze-
ní Ostravy zůstal dopolední pietní akt. Děkan Filozofické 

fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, prof. Aleš Zářický, spo-
lečně s doktorem Vítězslavem Vilímkem z katedry slavistiky 
– vedoucím projektu Euroasijské akademické fórum, zastu-
povali naši fakultu při pietním aktu u památníku Rudé armá-
dy v Komenského sadech, jejž organizovalo Krajské vojenské 
velitelství Ostrava společně s Československou obcí legio-
nářskou. Pietního aktu se účastnili nejenom zástupci politic-
kých stran Moravskoslezského kraje, ale také aktivní politické  
a tělovýchovné spolky a samozřejmě také žijící účastníci osvo-
bozovacích bojů a českoslovenští legionáři. Pan děkan Zářický 
s doktorem Vilímkem uctili padlé při osvobozování Ostravy 
položením věnce k památníku a prezentovali tak to, že se neje-
nom Filozofická fakulta OU, ale vůbec univerzitní obec cítí být 
nedílnou součástí našeho historického, ale také i soudobého 
širšího společenskokulturního vědomí.

 Roman POLÁCH

Majáles 2015 – studenti sobě

Letošní Majáles byl opět uspořádán v Dolní oblas-
ti Vítkovic, kde se Ostravská univerzita opětovně 
prezentovala společně s Vysokou školou báňskou 

– mimo jiné zde poprvé měly společný stánek knihovny 
obou univerzit. Povzbuzujícím faktem bylo také to, že zde 
své oficiální místo měli také absolventi OU – univerzita 
se do budoucna chce i nadále věnovat užšímu kontaktu 
se svými absolventy, jak je to ve světě již po dlouhou dobu 
běžné. Filozofická fakulta OU se zapojila do majálesového 
programu v rámci výpomoci při tzv. OSU Point – místě, 
kde stálo pódium „Studentská scéna OU“ a kde vystoupily 
zejména mladé a méně známé kapely. Pro návštěvníky to-
hoto místa byl také připraven kreativní program, při kte-
rém univerzita prezentovala své zapojení do sociálních sítí 
(např. Instagram či Facebook). Program samotného Majá-
lesu byl opět velice bohatý – představily se zde kapely, kte-
ré mají jméno v českém popovém prostředí (např. MIG21, 
Marek Ztracený či PSH), kulturní program byl podpořen 
např. fenoménem Slam poetry a chvályhodným počinem 
bylo také postavení stánku s vegan jídlem. Na závěr ma-
jálesového dne předal rektor OU, prof. Jan Lata, Stavov-
ské unii studentů dar 30 tisíc korun jako výraz podpory 
za jejich úsilí nejenom při organizaci tohoto studentského 
jarního setkání. Na závěr lze dodat, že se neustále potvr-
zuje (i přes letos poměrně problematickou organizaci při 
vstupu), že prostor Dolní oblasti Vítkovic je na špičkové 
evropské úrovni a může se stát jedním z kulturních center 
České republiky.
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