
POP

OLOMOUCKÝ

UP
MAJÁLES

popkultura

6.–7. května

www.majalesolomouc.cz

Dycky POP! aneb Co neminOut na majálesu?
Olomoucký majáles přináší tradičně pestrý program. Vedle 
našlapaného hudebního line-upu a hlavního programu, 
který se uskuteční na nádvoří Zbrojnice, nabídne také 
nespočet akcí v rámci doprovodného programu. Připravili 
jsme pro vás šest bodů, které byste během 6.–7. května 
rozhodně neměli minout.

1. KOrunOvaCe KrálOvny eriKy a Průvod v maskáCh
To, že královnou letošního majálesu bude herečka a zpěvač-
ka Erika Stárková ze seriálu MOST!, je známá věc. Pojďte ji 
doprovodit na její pouti městem a popusťte uzdu fantazii 
a exhibicionismu během majálesového průvodu. Vytvořte si 
masku, která se bude vztahovat k tématu popkultury, a vyč-
nívejte s ní z davu. Ty nejlepší masky odměníme věcnými 
cenami! Korunovace bude 7. května na nádvoří Zbrojnice ve 
13 hodin, na ní naváže alegorický průvod v čele s hudebníky. 
Podrobnější informace najdete na www.majalesolomouc.cz.

2. KaPesné na benefici
Majáles má každoročně i benefiční rozměr, kdy mužete 
přispět na podporu činnosti vybrané neziskovky z regionu. 
Výtěžek z letošní sbírky pomůže klientům organizace Pa-
matováček, která pomáhá lidem s Alzheimerovou chorobou.  
Stačí navštívit třeba benefiční koncert v Jazz Tibet Clubu 
6. května nebo přispět do kasičky na infostánku majálesu  
či v šapitó na Konviktu. Děkujeme za vaši pomoc!

3. výstavy, tetování a speciální dizajntrh
Nezůstávejte jen na nádvoří Zbrojnice, ale zavítejte i do 
útrob knihovny. Nebojte, tentokrát tam nebudete muset 
studovat. V přízemí pro vás chystáme speciální majáleso-
vou edici oblíbeného DizajnTrhu s českými designovými 
výrobky. Taktéž se můžete těšit na vernisáž výstavy vítěz-
ných fotografií fotosoutěže „Popkultura kolem nás“. Ve 
zmijozelské klubovně pak na vás bude čekat prezentace 
děl českého umělce Iga Artist či tetování hennou a hand 
poke tattoo.

4. best Of stanD uP
V šapitó na Konviktu jsme pro vás připravili programový 
blok s mistry mluveného a improvizovaného slova. Znáte je 
ze Stream.cz, z YouTube nebo z Comedy Central. Jiří Charvát, 
Jan Géryk, Jan Studnička. Výkvět českého stand-upu. Komici, 
kteří vás odzbrojí svým humorem a svými nečekanými 
pointami. Posilování břišních svalů smíchem zaručeno!

5. populární merch
Tak jako každý rok jsme pro vás nachystali vymazlený 
merchandise. Plátěnka, tričko, tyčinky, placky, samolepky, to 
vše s neodolatelným designem. Je libo Františka Palacké-
ho v popartových barvách Andyho Warhola na triku nebo 
na tašce? Nebo snad müsli tyčinku Super Maria? Všechno 
bude, rozbijte prasátka!

6. stopařův průvODce PO neziskOvKách
Znáte studentské a neziskové organizace na UP a v Olo-
mouci? Jsou jich desítky a velká část z nich se vám předsta-
ví na majálesu. Seznamte se s jejich činností netradičním 
způsobem, možná budete překvapeni, co vše v Olomouci 
podnikají. Splňte u každého stánku zadaný úkol, a nakonec 
váš arch s alespoň deseti razítky odevzdejte na infostánku. 
Zařadíte se tím do slosování o ceny.

hlavní Partneři

partneři

medialní Partneři

SLEVOVÝ KUPÓN

Platnost  od 6. 5. do 31. 5.

Platí v knihkupectví Kosmas v Olomouci, Ostružnická 14

Nevztahuje se na již zlevněné zboží. 
Slevy se nesčítají.

Olomoucký majáles 
Univerzity Palackéhov hodnotě 15 %
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6. KvĚtna 

umĚLeckÉ centrum uP (Konvikt) | ParKÁn

Na parkánu Konviktu vyroste v pondělí 6. května majálesový 
divadelní stan nabitý dvoudenním programem. Těšit se mů-
žete na divadlo, slam poetry, improvizační battle, stand up 
comedy i koncerty. Dojde i na filmovou projekci pod širým 
nebem nebo speciální majálesovou edici oblíbeného Hos-
podského kvízu. K tomu Vertigo bar, chill out zóna a hlavně 
nádherné prostředí Konviktu. 

16:00–16:40	 Vystoupení	studentů	Dramaterapie
17:00–17:40	 Nabalkoně	–	Wild(e)	večer	s	Filipem	aneb	Jak		
	 	 je	důležité	míti	kabaret
18:00–19:20	 Slam	Poetry	(Bob	Hýsek	a	koletiv)
19:30–21:00	 Hospodský	kvíz	–	Majáles	UP	speciál
21:00–23:00	 Zaparkuj	kino:	Big	Lebowski
23:00–02:00	 Killiekrankie (koncert + after party)

jazz tibet cluB

Již několik let je dobrým zvykem, že majálesové veselí 
zasáhne i Jazz Tibet Club v rámci benefičního koncertu. A ani 
letos tomu nebude jinak. Již odpoledne se můžete těšit na 
Swingovou tančírnu pro všechny věkové kategorie. Na ni 
pak večer navážou koncerty kapel Billow a Cold Cold Nights. 
Vstup na swingovou tančírnu je volný, na dvojkoncert je 
vstupné 70 Kč, přičemž celý výtěžek z koncertu poputuje na 
konto olomoucké neziskové organizace Pamatováček, která 
se věnuje lidem s Alzheimerovou chorobou.

17:00–19:00	 Swingová	tančírna	se	Swingstones
19:30–20:30	 Billow
21:00–22:30	 Cold	Cold	Nights

kaPLe BOŽÍhO tĚLa (Konvikt)

V rámci majálesu se vám v tomto netradičním prostředí 
s kouzelnou atmosférou představí orchestr tvořený nadše-
nými hudebníky z řad studentů univerzity. Během vystou-
pení zazní především filmová hudba. Pro každého fanouška 
popkultury povinnost!

19:30–21:00	 Orchestr	Univerzity	Palackého

BezruČovy saDy

Zúčastněte se benefičního běhu na podporu aktivit nezis-
kové organizace Maendeleo. Registrace bude probíhat od 
16:30 na Konviktu, startovné činí 50 Kč. Čeká na vás 5 km.

17:00–18:00	 Parkem	za	párkem

www.majaLesoLomouC.Cz

prOgram
7. KvĚtna

areÁl knihovny uP | nÁDvoŘÍ zbrOjnice

Majálesové veselí promění 7. května nádvoří knihovny v mís-
to plné skvělé hudby, dobrého jídla a pití a dalšího zábavné-
ho programu, který rozhodně stojí za to zažít. K tomu dobré 
jídlo a pití nebo virtuální realita v Coffee Library.

													13:00	 Korunovace	královny	majálesu	a	start	průvodu
13:45–14:00	 Příchod	průvodu	–	zahájení	majálesu
14:00–14:50	 The	Complication
15:20–16:05	 Froples
16:35–17:25	 Erika	Stárková	&	Band
17:50–18:35	 Korben	Dallas	(SK)
19:00–19:50	 The	Atavists
20:25–21:25	 P.S.H.
21:25–22:20	 Fireshow	Cascabel
22:20–23:30	 Mydy	Rabycad

knihovna uP

V místech, kde normálně studujete, tentokrát budete 
moci nakupovat na DizajnTrhu, zhlédnout výstavu a vernisáž 
vítězů studentské fotosoutěže či se nechat potetovat.

10:00–20:00	 Výstava	Iga	Artist	(klubovna Zmijozel)
13:00–19:00	 Majálesový	DizajnTrh	(přízemí)
14:00–20:00	 Hand	poke	&	henna	tattoo	(Zmijozel)
16:10–16:30	 Vernisáž	„Popkultura	kolem	nás“	(přízemí)

BisKupsKÉ nÁmĚstÍ / wurmova

Prostory před budovou Zbrojnice ožijí prezentacemi stu-
dentských a neziskových organizací. Nebudou chybět ani 
kreativní workshopy, sportovně-relaxační aktivity, půjčovna 
deskových her nebo také chillout zóna, abyste si naplno 
mohli užívat majálesové pohody.

14:00–19:00
• Interaktivní	prezentace 20+ neziskových organizací  

a 30+ studentských organizací
• Workshopy | Olomoucká dílna a Chaoscompany

• Chill	Out	Zóna	| Zaparkuj – oživujeme veřejný prostor, 
KUMO – Czech Hookah Club & Red Bull

• Outdoorové	aktivity | Bulzajz (házení seker), Centrum APA, 
Apokalips (Pole Dance Studio), Slackline Olomouc, Univer-
sity Shields Olomouc, Akademik sport centrum UP, Rekola, 
OWL Longboards, Graffiti Jam s Ticho 762 ad.

umĚLeckÉ centrum uP (Konvikt) | DivaDelnÍ sÁl

V příjemném prostředí divadelního sálu, který najdete v nej-
vyšším patře Uměleckého centra UP na Konviktu, se můžete 
těšit na vyhlášení výsledků Literární soutěže pro studenty 
UP. Přijďte pogratulovat nejlepším tvůrcům z řad studentů 
univerzity, kteří jednou možná napíšou i bestseller.

10:00–11:15	 Literární	soutěž	pro	studenty	UP
  Vyhlášení výsledků 25. ročníku

umĚLeckÉ centrum uP (Konvikt) | ParKÁn

Na parkánu Konviktu můžete v majálesovém stanu nabitém 
dvoudenním programem pokračovat v rozjeté divadelní 
party. Těšit se můžete na divadlo, slam poetry, improvizační 
battle, stand up comedy i koncerty.

15:00–16:00	 Jiří	Žák	a	kol.:	Slam	poetry	jam
16:00–16:40	 Jiří	Charvát:	Mind-up	Comedy
17:00–17:40	 Géryk	ft.	Studnička	(Comedy	Underground)
18:00–20:00	 Improshow:	O.LI.V.Y.	vs.	B.I.Z.O.N.I.
20:00–22:00	 Pavouk	Čichal	Salám	(koncert)
22:00–02:00	 Nic	Robertson	&	Nebo	Chekay	(DJs, afterparty)

kinO metrOPOl

Kino Metropol v samotném centru historické části města je 
posledním klasickým kinem v Olomouci. Vzniklo už v roce 
1933. Ve spolupráci s coworkingovým centrem Vault 42 
pro vás v tomto ojedinělém prostoru připravujeme FuckUP 
Night – setkání, během kterých známé osobnosti mluví 
o věcech, co se zrovna dvakrát nepovedly.

19:00–21:00	 FuckUP	Night	Olomouc	vol.	3
  Cena: 150 Kč, cena pro Vaultery, studenty   
  a důchodce: 100 Kč. Vstupenky na místě.


