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Desátý ročník Budějovického Majálesu nabídne 
rekordní množství účinkujících 

 

 

O současné podobě festivalu a jeho vývoji 

(3.5.2013 – České Budějovice) Budějovický Majáles existuje již 10 let. Za tu dobu se propra-
coval na pozici největšího neziskového festivalu v České republice – a protože jej po-
řádají výhradně studenti, tak i největší české ryze studentské iniciativy v zemi. Festival se 
vydal výrazně odlišnou cestou než majálesy v jiných městech (například Praze či Brně).  Ne-
klade si za cíl vytvářet zisk, neplatí se na něm vstupné a nabízí originální umělce, kteří se na 
jiných festivalech vyskytují jen minimálně – naopak odmítá zařazovat do programu neustále 
omílaná jména známá z hitparád a komerčních festivalů. Unikátní je i šíře záběru Budě-
jovického Majálesu – v programu se objevují profesionální i začínající umělci všech žánrů – 
od divadla, přes hudbu, pouliční umělce, výtvarníky, tanec až po literaturu a mnoho dalšího.  

Festival v roce 2004 začínal jako malá akce, na které se představilo několik převážně stu-
dentských kapel, divadel a performerů. Postupně se dařilo zvyšovat rozpočet, rozšiřovat pro-
gramovou nabídku a každý rok rozvíjet program. Velkým průlomem byl rok 2009, kdy hlavní 
festivalový open-air poprvé proběhl v parku na Sokolském ostrově a navštívilo jej deset tisíc 
lidí. Od té doby se Budějovický Majáles stal velkým festivalem, který si ovšem i do bu-
doucna zachoval svého studentského ducha. V roce 2012 se podařilo rozšířit hlavní 
festivalový open-air  (pátek, sobota) na dva dny a zbývající čtyři dny (pondělí-čtvrtek) zaplnit 
mimořádně bohatým programem – celkově se představilo na 140 umělců. Letos pro-
gram bude ještě bohatší. 

Podrobné informace o historii lze nalézt na http://www.budejovickymajales.cz/o-
festivalu/historie/ 

 

Letošní program festivalu 

Desátým ročníkem Budějovického Majálesu město ožije mezi 6. a 11. květnem. Letošní roč-
ník je rekordně rozsáhlý – program nabízí celkem 162 akcí na 32 scénách. Mezi nejzná-
mější umělce, kteří se na festivalu představí, patří Lenka Dusilová, Floex, Prago Union, 
Vladimir 518, ze zahraničních pak Shugo Tokumaru (Japonsko), Young Fathers 
(Skotsko), The Sidekicks (USA) a mnoho dalších. I nehudební program přináší zajímavá jmé-
na jako Divadlo Archa, BURANTEATR, Olga Sommerová, Luciáš F. Svoboda a další. Cel-
kem na Majáles přijedou umělci ze 14 zemí světa. Od pondělí do čtvrtka se program ode-
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hraje na klubových scénách, v divadlech a vybraných venkovních prostranstvích. V pátek a 
sobotu pak vyvrcholí na dvoudenní open-air scéně u Sportovní haly. Očekávaná ná-
vštěvnost open-airu je cca 14 tisíc lidí.  

Jako tradičně je ale dán velký prostor také místním začínajícím umělcům – ti mají vyhrazený 
samostatný projekt Dark Side of Majáles, v rámci kterého se na klubové scéně představí 
téměř 30 mladých kapel. Bohatá je i nabídka doprovodných akcí. Festival nabídne například 
cyklojízdu – průvod cyklistů, který projede městem (zúčastní se i primátor města Ju-
raj Thoma) a má zpropagovat alternativní způsob dopravy, autokino v americkém stylu, 
na které vloni přijelo více než 600 lidí, sérii workshopů (filmový, výtvarný, fotografický, spre-
jerský, bubenický, taneční aj.) či cestovatelská posezení, v rámci kterých promluví o svých 
cestách mladí lidé, kteří se podívali do netradičních koutů světa (uslyšíme také o Íránu, Peru, 
Kolumbii nebo pěší pouti z Českých Budějovic do Říma). Vstupné na všechny akce je dob-
rovolné. Kompletní program lze nalézt na http://www.budejovickymajales.cz/program/ 
ucinkujici. 

 

Volba krále a průvod 

Budějovický Majáles se hlásí k tradici majálesů tak, jak je popisuje už Alois Jirásek. Proto je 
průvod a následná volba krále důležitou součástí festivalu. O titul krále se letos utká 18 kan-
didátů (každý z jiné školy), jejichž seznam lze nalézt na http://www.budejovickymajales.cz/ 
program/kandidati-na-krale . O finalistech soutěže králů rozhodne hlasování návštěvníků. 
Každá škola si připravila program, který provede přímo v ulicích města. Za něj bude získávat 
body od lidí, kteří jejich vystoupení zhlédnou. Další body může získat za propracovanost ale-
gorického vozu a pomoc s realizací festivalu. Pomoci dostat svého kandidáta do finále tak 
může každý z dané školy. V pátek pak proběhne průvod masek. Průvod již tradičně začne 
v parku Hájíček a dojde až k místu konání open-air (tentokrát tedy ke sportovní hale). Průvod 
je největší v České republice, neboť se jej každoročně účastní více než 3000 studentů. 
Poté se utkají finalisté soutěže králů v disciplíně, jejíž podoba je až do poslední chvíle tajná. 
Z ní vzejde nový král Majálesu – po korunovaci pak začnou koncerty a vypukne závěrečný 
festivalový open-air.  

 

Letošní novinky 

Letošní ročník festivalu přinesl celou řadu novinek. Nejvýznamnější z nich jsou tyto: 

- Areál festivalového open-airu se přesunul ze Sokolského ostrova do parku 
u Sportovní haly. Je více vyhovující z hlediska kapacity (Sokolský ostrov přestával sta-
čit) a také tím bylo vyslyšeno přání některých obyvatel centra města, které open-air rušil. 
Z toho důvodu byl zároveň venkovní program zkrácen do 23 hodin, poté se již bude hrát 
jen v uzavřeném stanu. Snažíme se vyjít vstříc všem – návštěvníků i obyvatelům. 
 

- Letos poprvé mohou návštěvníci využít mobilní aplikaci, ve které naleznou kompletní 
program, aktuální informace, mapu festivalu a mnoho dalšího. Aplikace byla vytvořena 
ve spolupráci se studiem Generify a je ke stažení jak pro majitele chytrých mobilních te-
lefonů se systémy Android a iOS. 
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- Velkým závazkem pro letošní rok je přilákat na festival velké množství nestudentů (star-

ších lidí). Rozjeli jsme i rozsáhlou dopisovou kampaň, prostřednictvím které chce-
me do většiny domácností doručit pozvánku na festival. Budějovický Majáles již dávno 
není jen akcí atraktivní jen pro studenty. 

 
- Letos dostanou návštěvníci poprvé možnost přispět dobrovolným vstupným. Veškerý 

výtěžek půjde výhradně na podporu festivalu (případný zisk zůstane pro příští ročník). 
Návštěvníci se často ptají po cestě, jak festival podpořit a chceme jim nabídnout i přímo-
čařejší způsoby než prodej propagačních předmětů, prostřednictvím kterého podporovali 
festival doposud. 

 
- Vše ukazuje na to, že bychom letos měli dosáhnout rekordní návštěvnosti. Zároveň 

máme dosud největší realizační tým (přes 40 lidí). 
 

- Festival v letošním roce navázal spolupráci s Českým červeným křížem, Transfúzním 
oddělením Nemocnice České Budějovice, Jihočeským krajem, Všeobecnou zdravotní po-
jišťovnou a Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR a společnými silami vznikl pro-
jekt na podporu dárcovství krve nazvaný Studentské krvebraní. Podařilo se díky němu 
získat již přes 230 dárců, kteří šli poprvé v životě darovat krev. 

 

 

V čem se Majáles liší od jiných festivalů 

V první řadě si je třeba uvědomit, že Majáles je komunitní akcí. Organizují jej místní stu-
denti, přímo v průběhu festivalového týdne se na něm zdarma podílejí další desítky lidí, kteří 
pomáhají s hladkým průběhem. Festival podporují místní firmy – a Majáles se zároveň snaží 
upřednostňovat místní dodavatele. Umělci je často vyzdvihována atmosféra festivalu – 
ten se i přes velkou návštěvnost nestal masovou komerční a anonymní akci. Lidé se k sobě 
chovají velmi ohleduplně, navazují nová přátelství, míří i za kulturou, nikoli jen za zábavou. 
Budějovický Majáles zároveň v republice těžko hledá konkurenci co do komplexnosti pro-
gramu – zatímco většina jiných festivalů se úzce zaměřuje na hudbu, Majáles nabízí vše, co 
jakkoli souvisí s kulturou a uměním – i samotný počet 162 akcí je pro neziskový festival 
bez vstupného naprosto unikátní. Nelze zapomínat na to, že za festivalem skutečně stojí 
jen studenti, kteří jej pořádají bez nároku na odměnu. V současnosti v týmu působí již 
třetí generace studentů – jednotliví členové si mezi sebou předávají zkušenosti a učí se za 
pochodu. Přínos pro osobní rozvoj organizátorů (jejich průměrný věk je do 20 let) je veliký. 
Velmi výrazným rysem Budějovického Majálesu je také úzké sepjetí s městem. Neprobíhá 
na vzdálené letištní ploše, ale přímo v srdci Českých Budějovic. Snaží se z nich udělat živoucí 
organismus, který bude na týden dýchat kulturou.  

Více informací lze nalézt na www.budejovickymajales.cz. 
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Odborníci a veřejnost o Budějovickém Majálesu 

 

Juraj Thoma (primátor Českých Budějovic) 

„‘Kdo není na Budějovickém Majálesu, jako kdyby nebyl‘ dá se říct s mírnou nadsázkou. 
Osobně mám velikou radost z toho, že České Budějovice na několik dní v květnu ožívají ne-
bývalým způsobem a že tato událost nechává v klidu málokoho. V pozitivním i negativním 
smyslu tohoto konstatování. Přeji celému organizačnímu týmu hodně zdaru, děkuji všem 
jeho členům za obrovské nasazení a celému městu – nejenom studentům – rušných pár dní 
plných skvělých zážitků.“ 
 

Ondřej Kašpárek (organizátor Klatovského Majálesu)  

„Pro mě je fenomenální to, že celý festival vzniká z dobré vůle mladých lidí, kteří pracují ve 
volném čase, a přesto se jim daří vytvořit celorepublikově unikátní věc. To je jedno z největ-
ších pozitiv. Ze zkušenosti mohu říct, že náročnost podobného projektu je veliká – festivaly 
podobného rozsahu organizuje několik lidí celý rok na plný úvazek. Ani neziskový festival 
není nic, co by se vybudovalo ze dne na den – vyžaduje celoroční práci. Lidská energie vy-
naložená do tohoto projektu je obrovská. Skvělé je i to, že mladí lidé cítí vnitřní pnutí a tou-
hu své okolí nějakým způsobem změnit. To je mnohem důležitější než si stěžovat na to, že se 
nic neděje.“ 

 

Martin Pikous (hlavní koordinátor festivalu Budějovický Majáles, student)  

„Podle všeho se zdá, že letošní ročník Majálesu bude ten návštěvnicky nejatraktivnější. Sám 
se na Budějovickém Majálesu podílím třetím rokem a znamená pro mě úžasnou příležitost 
k seberealizaci a vlastnímu rozvoji. Zároveň jsem moc rád, že se nám daří zlepšit naše okolí 
a nabídnout lidem něco, o co mají opravdový zájem. Pracovat v majálesovém týmu je pro 
mě radost – vidím okolo sebe samé nadějné a inspirativní lidi, se kterými se skvěle spolu-
pracuje. Báječné je i to, že navzdory našemu věku můžeme komunikovat s lidmi, kteří se 
kulturou zabývají roky – a přesto máme jejich uznání. Myslím, že organizace akce jako je 
Majáles může být pro každého skvělým odrazovým můstkem a jsem moc rád, že mám mož-
nost se na tomto projektu podílet. Nadšení lidí, s kterými festival připravuji, je strhující a 
naprosto jsem mu podlehl.“ 

 

Martin Škoda (kurátor českobudějovického Domu umění) 

„Přiznám se, že opravdu jsem o Majáles začal mít zájem až vloni. Ne, že bych nevěděl o jeho 
průběhu v předešlých letech, ale loňský mne velice zaujal. Bylo to pozoruhodné svědectví 
toho, že když se chce, tak se dá i za málo peněz udělat hodně muziky a potvrdilo mi to i letité 
přesvědčení, že hlavní problém, jak mnozí uvádějí, není v tom, že je na vše málo peněz, ale v 
tom, že na to nejsou schopní lidé. Pokud jsou lidé na svých místech, tak se dá ledacos doká-
zat. Parta lidí kolem loňského organizování to plně potvrdila a naprosto oprávněně je zdejší 
Majáles hodnocen jednoznačně jako ten nejlepší v republice. Nejde jen o to, že se jedná o 
akci svého druhu časově nejdelší, ale i o akci s výtečným programem, kde si mohl každý 



najít něco, co ho zaujme. Tato parta nadšenců u mě má velký respekt i v tom, jaké se jim 
povedlo do Budějovic přilákat hudebníky a kapely, za což by se nemusel stydět kdejaký 
promotér. Co jsem se zatím stačil dozvědět, tak se opět připravuje skvělý program napříč 
žánry, který na sebe smysluplně navazuje, a domnívám se, že se bude opět jednat o jeden z 
vrcholu kulturního dění v Budějovicích v letošním roce.“ 

 

Linda Stárková (návštěvnice, studentka, 20 let) 

„Na Majáles chodím, protože nabízí zajímavé kapely, které bych jinak naživo asi neslyšela. 
Za pět let, co tam chodím, mě ještě ani jednou nezklamal line-up. Je to zadarmo. Je to tradi-
ce. Nejsou tam pořád opakované kapely jako Chinaski nebo Kryštof, a to je fajn.“ 

 

Tomáš Vinický (návštěvník, student, 21 let)  
 
„Z programu si určitě nenechám ujít Nezřízené divadlo, hlavně proto, že mě poslední dobou 
začala tahle forma kultury dost zajímat, a navíc tohle vypadá jako zajímavé a vtipné téma. 
Určitě se přijdu podívat také na cestovatelskou besedu o pěší pouti do Říma, jelikož mi při-
jde úžasné, že měli kluci dostatek odhodlání a vytrvalosti, na takovouhle cestu vyrazit, já 
bych to určitě nedokázal. A rozhodně se chystám také na open-air, protože je každý rok čím 
dál lepší a vždy je to skvělý kulturní i společenský zážitek.“  
 

Hynek Látal (předseda kulturní komise Českých Budějovic) 

„Na Budějovickém Majálesu oceňuji především nadšené zapálení středoškolských studentů 
pro organizaci profesionálně zvládnuté multižánrové akce, která výrazným způsobem zlep-
šuje nabídku kvalitní živé kultury ve městě. Díky ohlasu akce u publika a bezproblémovému 
jednání celého týmu se navíc město rozhodlo festival podporovat stabilně, takže Majáles 
patří k „vlajkovým lodím“ kultury v Budějovicích a může být na něj právem hrdé!“ 

 

Libor Grubhoffer (rektor Jihočeské univerzity) 

„Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil u příležitosti letošního Českobudějovického 
majálesu, rozpustilé oslavy bouřlivého mládí, lásky a jara. Mám obrovskou radost z toho, 
že také letos se při společném studentském veselí setkají středoškoláci se svými staršími 
kolegy - vysokoškoláky, studenty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Mám obrov-
skou radost z toho, že tradičním majálesem ožije celé naše město České Budějovice, jeho 
ulice, půvabná zákoutí, Sokolský ostrov, ale také akademický kampus Jihočeské univerzity. 
Ten je stále otevřen všem studentům a příznivcům  vzdělání, vědy a umění všech generací. 
Milé studentky a milí studenti, přeji Vám i nám všem, aby se ten letošní Budějovický Majá-
les vydařil jak nikdy předtím, aby byl úžasným vyjádřením nápaditosti, fantazie, radosti a 
nespoutaného veselí studentského stavu, aby také letošní majáles představil České Budějo-
vice jako město studentů.“ 

 



Iva Sedláková (vedoucí odboru kultury Statutárního města České Budějovice) 

„Majáles je každoroční oslava studentského mládí, kultury mladých. Každá generace se 
potřebuje nějak profilovat a dávat o sobě vědět. Pokud je to inteligentním, vynalézavým a 
kreativním způsobem, tak je to jedna z důležitých možností, jak obohatit život ve městě. Je 
to energetický potenciál. Tak proč ne? Určitě se půjdu na některý z programů podívat.“ 

 

Jan Bernard Vaněček (zpěvák kapely VEES, která na Majálesu opakovaně vystupovala) 

„Budějovický Majáles je pozoruhodný a unikátní ve více směrech, což se nedá vyjádřit v pár 
větách. Rodinná a přátelská atmosféra, každoroční kulturní obohacení Českých Budějovic, 
koncerty, divadla, street art, filmy, nonstop týdenní jízda. Myslím, že si nikdo moc neuvě-
domuje, co pro nás majálesový tým každý rok dělá. Je to prostě týdenní kulturní smršť a je 
to celé zadarmo, co víc si může člověk přát. Majáles se prostě musí zažít.“ 

 
 
 
Barbora Kočvarová 
tisková mluvčí 

+420 776 377 870 
barbora.kocvarova@budejovickymajales.cz 
www.budejovickymajales.cz  
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