
 

 
Bitva O pohár Ostravské univerzity 

www.jsmeostravska.cz  

 

Bitva O pohár Ostravské univerzity je soutěž středních škol, která se bude konat 27. června 2017 od 

11.30 hodin na Masarykově náměstí v centru Ostravy. Po vyhlášení výsledků bitvy následuje až do 

večera kulturní program, na který samozřejmě studenty i pedagogy srdečně zveme – vystoupí kapely 

Nebe a David Stypka & Bandjeez a dorazí také herci z divadelního projektu Lukáše Hejlíka LiStOvÁnÍ, 

kteří na podiu předvedou hned dvě scénická čtení. Bitva se totiž koná v rámci celodenního happeningu 

Jsme Ostravská!, kterým Ostravská univerzita nejen přispívá k dění ve městě, ale také posiluje vztah 

mladých lidí k městu a plní tak svou tzv. „třetí roli“ – roli aktivního hráče ve společenském a kulturním 

dění v regionu.  

Školu reprezentují 6členné týmy složené ze studentů 3. ročníků a soutěží se ve 3 kategoriích: 

vědomosti (kvíz složený z otázek z různých oblastí, které prověřují všeobecný přehled studentů), 

kreativita (zadáno je pouze téma, forma je zcela volná – zda tým složí píseň, báseň, vystaví sochu nebo 

sehraje divadelní scénku je zcela v režii soutěžících s podporou jejich fanoušků) a pohybové 

dovednosti (prověří sílu, vytrvalost i pružnost soutěžících ve fyzicky náročných i humorných 

disciplínách).  
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Na fanoušcích opravdu záleží. Nejen že dělají dobrou atmosféru, ale mohou pro svou školu získat cenné body, které mohou i rozhodnout o vítězství.  
 

V bitvě ale zdaleka nejde jen o výkony soutěžících – velkou roli hrají také fanoušci, kteří na náměstí 

přicházejí v barvách svých škol, s transparenty a pompony, skandují vlastní hesla a mohou svůj tým 

podpořit nejen dobrou atmosférou, ale v kreativní části také mohou přímo zasáhnout, radit a pomáhat 

– třeba pro svůj tým sehnat kytaru, prostěradlo nebo obrovskou modrou sedací ruku, jak se loni 

některým týmům podařilo. Za nadšení a originalitu fanouškovské základny tým také získává body, které 

mohou i rozhodnout o výsledku celé bitvy! Po celý den jednotlivé týmy sleduje tajná porota, která poté 

přidělí body za „sladění“ (každá škola má přidělenu jednu barvu) a „vybavení“ fanoušků (pompony, 

transparenty, megafony, řehtačky, apod.), ale taky za originální hesla a hlášky na transparentech i při 

skandování.  

Soutěží se o ceny v celkové hodnotě přes sto tisíc korun – sportovní vybavení od firmy Decathlon, 

zájezd, školení pro studenty i učitele od firmy Scio, vstupenky na největší český veletrh vzdělávání 

Gaudeamus pro 30 studentů, chytré deskové hry a mnoho dalšího. Vítěz si odnáší originální putovní 

pohár Ostravské univerzity, který přímo pro tuto akci vytvořili studenti Fakulty umění Ostravské 

univerzity. Ceny jsou připraveny pro první tři umístěné týmy, ale z této bitvy nikdo neodchází 

s prázdnou.  

Akce je zejména velkým zážitkem a zkušeností pro samotné studenty, protože vše je pojato jako 

velkolepá show plná napětí a emocí, ale zároveň se studenti seznámí napříč ročníky a třídami a celá 

akce funguje jako jeden velký teambuilding pro celou školu.  



 

 
Vědomostní část: 30 vteřin na poradu a se zazněním gongu všechny školy zvedají své odpovědi napsané na deskách nad hlavu.  

 

Vzhledem k tomu, že výsledky vědomostní části opravdu odráží, co studenti vědí nad rámec základních 

znalostí, je akce zároveň zajímavou příležitostí pro školu prezentovat se jako prestižní instituce, která 

se svými studenty nebojí pochlubit.  

Akce je zároveň příležitostí pro samotné studenty i jejich učitele, zejména pedagogické poradce, se 

dozvědět o možnostech studia v Ostravě – na Masarykově náměstí budou také informační stánky všech 

6 fakult Ostravské univerzity, kde se mohou studenti i učitelé dozvědět veškeré informace o studiu, 

přijímacích zkouškách i zázemí univerzity a podobně.  

Pro studenty je samozřejmě připraveno zázemí včetně občerstvení – zde se mohou převlékat, odložit 

si své věci nebo vést válečné porady. I pro doprovázející učitele je připravena chill zóna, kde si mohou 

sednout, bezplatně si dát kafe, vodu i drobné občerstvení. Tohoto prostoru neváhejte využít taky jako 

networkového místa.  

K přihlášení do soutěže je potřeba natočit krátké video, ve kterém studenti ukáží, proč právě jejich 

škola je tou správnou volbou pro bitvu. Jak bude video dlouhé, co bude jeho obsahem, jak bude pojato 

– to vše je zcela na studentech. 6členná porota složená ze členů oddělení PR a marketingu Ostravské 

univerzity bude hodnotit zejména originalitu a nápaditost. Toto video však nebude sloužit pouze jako 

přihláška, soutěžní tým jím bude představen na webu happeningu, na facebookovém profilu 

Ostravské univerzity i přímo v den akce na náměstí.  

 

https://www.facebook.com/ostravska.univerzita/?fref=ts
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Vítězný tým prvního ročníku bitvy O pohár Ostravské univerzity 2016: Gymnázium Matiční Ostrava. Gratulujeme!  

Videa mohou školy posílat na email andrea.wantulova@osu.cz spolu s vyplněnou přihláškou 

podepsanou ředitelem školy nebo jeho zástupcem, a to do 9. června 2017. Videa ideálně nahrajte na 

online uložiště a pošlete link ke stažení – s posíláním velkého objemu dat v příloze by mohla mít 

univerzitní schránka problém. Vybráno bude 5 škol, které budeme obratem kontaktovat 

s podrobnostmi týkajícími se bitvy.  

Více informací, reportáže, fotky a videa z předešlých ročníků najdete na webu happeningu 

www.jsmeostravska.cz. Velmi se těšíme na vaše videa i na setkání na Masarykově náměstí!  

 

Za celé oddělení PR a marketingu  

Adam Soustružník a Andrea Wantulová 

 

 

 

 

Kontaktní osoba: 

Andrea Wantulová 

andrea.wantulova@osu.cz  

+420 775 605 888 

 

mailto:andrea.wantulova@osu.cz
http://www.jsmeostravska.cz/
mailto:andrea.wantulova@osu.cz


 

 

 
Kreativní část na téma „Komu zvoní hrana“ – herecké výkony studentů i rekvizity, které jim sehnali jejich fanoušci, doslova braly dech.  

 
Ve sportovní části se doslova potila krev – třeba na veslovacím trenažeru.               2. místo patřilo fialovému týmu LeHajdy z Gymnázia Ostrava-Hrabůvka.  


