Závěrečná zpráva
Budějovický Majáles 2019
Ve dnech 19. - 24. května proběhl v centru Českých Budějovicích i na několika netradičních
odlehlejších scénách ve městě již 16. ročník festivalu Budějovický Majáles, akce, která
tradičně na celý týden oživuje centrum Českých Budějovic neotřelým uměním všech žánrů.
Festival stále zachovává koncept akce připravované studenty, v posledních letech však již
nejen pro studenty samotné, ale se širokým programovým záběrem pro většinu obyvatel
města.
Program
Festival již v nedělní podvečer zahájil na náměstí Přemysla Otakara II. Jihočeský symfonický
Big band. Od pondělí do čtvrtka pak proběhly dvě desítky koncertů, ať už v majálesovém
šapitu na Sokolském ostrově, Žižkových kasárnách tak i v hudebních klubech po celém
městě. Desítka divadelních a literárních představení se odehrála na scéně Malého divadla
divadla také netradičně v Domě umění nebo Rabenštejnské věži.
Přestože by bylo možné program soustředit jen do několika míst, záměrně organizátoři
zahrnuli co nejvíce kulturních prostor tak, aby festival posloužil jako průvodce kulturní
nabídkou města. Podařilo se tak snad dostat návštěvníky do nových či pro ně zatím
neobjevených prostor. V kavárnách pak proběhlo přes dvacet workshopů, přednášek a debat
na nejrůznější témata, mj. již podruhé právě na téma kulturních prostor ve městě, a to za
účasti zástupců radnice, kulturních pořadatelů či architekta. Významnou programovou
novinkou letošního ročníku bylo umístění některých bodů programu do prostoru Žižkových
kasáren (Žižkárna). Majáles tak snad pomohl novému kulturnímu prostoru k rozjezdu, rozšířil
povědomí o něm a dovedl do něj první návštěvníky. Festival bude i nadále s tímto prostorem
spolupracovat.
Po celý týden probíhala v ulicích města také oblíbená volba krále majálesu. Studenti z
osmnácti středních škol si v průběhu týdne připravili vlastní představení všeho druhu,
návštěvníci pro ně pak mohli hlasovat. Zástupci tří nejúspěšnějších škol se pak utkali v
závěrečné disciplíně v pátek na Sokolském ostrově. Novým králem Majálesu se stal Vít
Bezecný z Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka
Festival vyvrcholil jako již tradičně pátečním open-air koncertem na Sokolském ostrově. Na
dvou scénách vystoupila desítka umělců z Čech, Slovenska, Rakouska i Velké Británie.
Počet účinkujících celkem: 131
Počet scén celkem: 30
Počet návštěvníků: odhadem 4 tis. po-čt, 8 tis. páteční open-air
Budějovický Majáles nenabídl jen akce přímo spojené s uměním. V rámci festivalu se
také uskutečnil již pošesté projekt Studentské krvebraní vybízející mladé lidi k dárcovství
krve. Za dobu svého trvání projekt přivedl do českobudějovické nemocnice přes 700
prvodárců. V průběhu festivalového týdne pak probíhaly přednášky a besedy věnující se
tématům rezonujícím společností. V průběhu pátečního open-air v areálu proběhla
prezentace dobročinných neziskových organizací jako Prevent, Rozkoš bez rizika, Amnesty
International či Salesiánské středisko mládeže.
Tým

Do příprav letošního ročníku se zapojilo 62 členů týmu, převážně z řad středoškolských
studentů. Ti zastali jinde profesionální pozice manažerů, dramaturgů, PR či produkčních.
Organizační tým zastal i běžně outsourcované služby programátorů, grafiků či kameramanů.
Veškerou tuto práci odvedl tým bez nároku na honorář. Stovky hodin dobrovolnické práce tak
fakticky snižují cenu festivalu na zlomek běžných nákladů. Pro desítky studentů je to ale
především možnost velmi cenné praxe v kulturním průmyslu ještě na střední škole. Na
samotnou realizaci akce v majálesovém týdnu se přidala další stovka dobrovolníků.
Mediální ohlasy a propagace:
Speciální marketingový tým se skládá z 8 členů, kteří dbají o dostatečnou propagaci
festivalu. Tomu napomáhá i dlouhodobá spolupráce s mediálními partnery Hlavními mediální
partnery jsou Českobudějovický Deník a Český rozhlas ČB. Vedle nich pak také Budějcká
Drbna, Bud Live, Barbar!, Milk&Honey či hudební magazín FullMoon.
Počet mediálních zmínek: 60
Česká televize, Český rozhlas ČB, Jihočeská televize, Deník, Budějcká drbna, Právo, MF
Dnes, iDnes.cz, FullMoon, iREPORT, Kulturne.com, Milk & Honey, Studenta.cz a další.
“Více než sedmdesát studentů si tu své organizační schopnosti na realizaci projektů, které by
jinak mohli připravovat pro tak velké publikum jen při opravdu velkém štěstí. Na pětidenním
programu pracují, aniž by je za to někdo platil, a není zdaleka určený jen studentům. Na své
si tu přijdou rodiny i turisté. Nejen pro ně otevírá majáles místa, na která byste se dostali jen
těžko.” 2. 5. 2019 Studenta.cz
“Radnice pronajala část areálu chátrajících Žižkových kasáren místnímu spolku. Ten tam
chce pořádat koncerty, promítání nebo prostor využít pro sportování. První návštěvníci sem
zamíří už v květnu díky Budějovickému Majálesu. “ 7. 5. 2019 idnes.cz
“Budějovický Majáles má tradici už od roku 2004. Je výjimečný tím, že ho organizují výlučně
dobrovolníci.” 17. 5. 2019 Český rozhlas České Budějovice
“Bylo to fantastické. . . Vážně. Hodinová extáze, emoční jízda a výlet do jiných světů. Manon
Meurt zahráli ve středu 22. května na Budějovickém Majálesu” 23. 5. 2019 Budějcká Drbna
Reakce na sociálních sítích:
Facebook událost: 143 000 oslovených lidí, 8500 odpovědí
Facebook dosah příspěvků / reakce: 95218 dosah příspěvků / 110 217 reakcí
Počet návštěvníků webu (květen): 23 000 návštěvníků, 48 000 návštěv
Reklamní spoty: ve vozidlech MHD (díky partnerství s DPMCB), spoty na rádiu Impuls a
Kiss Jižní Čechy
Venkovní reklama:
Partnerství se společnostmi Budějovický Budvar, Karmášek, Kelt, DPMCB a řadou
restauračních podniků se nám podařilo s minimálními náklady zajistit zatím nejrozsáhlejší
venkovní reklamu čítající 2 billboardy, 3 citylighty, 11 polepů na lavičkách, 88 plakátů A3 v
MHD, 250 plakátů A2 v kulturních podnicích a na školách. V průběhu týdne jsme distribuovali
7000 prograbových bulletinů.
Průběh festivalu
Průběh Budějovického Majálesu 2019 lze hodnotit jednoznačně pozitivně. Více než stovka
studentů dostala díky festivalu možnost aktivně přispět k rozvoji kulturního dění ve svém
městě a více než 10 000 návštěvníků si mohlo vychutnat vystoupení neotřelých umělců

všech žánrů. Navzdory tomu, že se během realizace projektu vyskytly některé méně závažné
problémy, v kontextu rozsahu festivalu lze říci, že celá organizace akce proběhla hladce.
Noční klid
Venkovní program probíhal v centru města především v odpoledních hodinách, na
Sokolském ostrově pak od pondělí do čtvrtka do 22. hodiny, v pátek pak v souladu
s vyhláškou do jedné hodiny ranní. V průběhu týdne evidovala městská policie 5
stížností na hluk a rušení nočního klidu. V několika případech přijela hlídka na
žádost organizátorů, jelikož otevřené prostory neumožňují organizátorům efektivně
vykázat problémové osoby. Taková spolupráce s MP je pro hladký průběh festivalu
zásadní. Mimo několika takových situací však nezaregistrovali pořadatelé žádné
větší komplikace.
Parkování a vjezd aut
V letošním roce se podařilo podstatně lépe vyřešit zásobování, příjezdy, odjezdy a
parkování produkčních vozů. Nezaznamenali jsme v této věci žádné stížnosti.
Úklid
Vzhledem k rozsahu akce je samozřejmě jednou z nejproblematičtějších věcí
úklid, a to především v exteriérech. Ve spolupráci s FCC byl posílen úklid na
Sokolském ostrově. Přidáno bylo přes týden 15 košů, další na páteční open-air.
Odděleny byly koše na plastový odpad. Veškeré sklo bylo zálohované. V příštím
roce budou pravděpodobné zálohované i všechny kelímky. Průběžný úklid
zajišťovali přes týden i po konci pátečních koncertů především dobrovolníci, v
sobotních ranních hodinách pak proběhl velký úklid FCC. Další úklid pak proběhl
v průběhu víkendu spolu s odvážením posledního technického vybavení. Sokolský
ostrov byl kompletně vyklizen ke konci nájemní smlouvy, tedy k neděli 26. května.
SVS resp. oddělení správy zeleně ke stavu parku v době předání nemělo žádné
Rozpočet
Celkové příjmy: 1 250 000 Kč
Celkové výdaje: 1 250 000 Kč
Rozpočet festivalu Budějovický Majáles 2019 odpovídá ročnímu rozpočtu spolku
Budějovický Majáles, z.s. Rozpočet je každoročně vyrovnaný, vzhledem k neziskovému
charakteru akce s minimálním zůstatkem. Festival je přístupný všem občanům města i
jeho návštěvníkům bez vstupného. Tento nekomerční formát umožňuje nabídnout kvalitní
program s méně známými tuzemskými i zahraničními jmény, která by patrně ve městě
jinak nevystupovala. Festival je tak také dostupnější nejen studentům, ale všem
obyvatelům města, může se odehrávat většinově v exteriérech či na nových zajímavých
místech (v minulosti např. Sfinx, letiště v Plané, letos v Žižkových kasárnách).

Partneři
Díky letošní podpoře z Kanceláře Evropského parlamentu se podařilo asi poprvé většinu
příjmů získat z veřejných zdrojů. Nutno však dodat, že se jednalo o spolupráci
jednorázovou, zahrnující uspořádání několika přednášek a prezentací k volbám do EP.
Komerčními partnery letošního ročníku byly společnosti Budějovický Budvar, ČEZ,

Borovka event, Čevak a další drobní partneři. Zcela zásadní a nejstabilnější část příjmů
tvoří podpora města České Budějovice, Jihočeského kraje, Jihočeské univerzity a VŠTE.
Statutární město je logicky nejdůležitějším partnerem z hlediska exteriérů, všech
potřebných povolení, spolupráce s Městskou policií či městskými společnostmi jako je
Dopravní podnik. Pro efektivní fungování týmu a jeho vzdělávání v průběhu roku je velmi
prospěšná také majálesová kancelář v domě v České ulici ve vlastnictví města.

Příloha 1

Zpráva Městské policie (evidence stížností a výjezdů)

20.5. ve 22:33h, Přijata stížnost na rušení nočního klidu živou hudbou ze Sokolského ostrova, kde
probíhá Majáles. Hlídka provedla kontrolu v čase 22:35h. Hudební produkce už nepokračuje na místě i
hlídka PČR pouze otevřeny stánky s občerstvením.
21.5. ve 22:06h, Stížnost na rušení nočního klidu hlasitou hudbou ze Sokolského ostrova. Provedena
kontrola, na Sokolském ostrově a v blízkém okolí naprostý klid.
21.5. ve 23:45h, stížnost na hlasitou hudební produkci z prostoru Žižkovo kasáren (majáles) na místo
vyslána BAB 104, kasárna uzavřena, nebyla možnost se dostat dovnitř, vše zaznamenáno na kameru
č. 28.
24.5. ve 22:40, přijata stížnost na rušení nočního klidu z Piaristického náměstí. Na místě zjištěny
skupinky přesouvajících se osob z Majálesu. Přestupek na místě nezjištěn.
25.5. v 0:08h, Stížnost na rušení nočního klidu hlasitou hudební produkcí v rámci akce Majáles 2019.
Dle OZV 5/2017, přílohy č.8 je vymezena doba nočního klidu od 24:00 do 6:00, údajně je hudební
produkce povolena do 01:00. Odpovědná osoba (dle kalendáře Intranet) Bláhová Magdaléna
777677199 telefon nezvedá. Vyslaná hlídka na místě pořídila zvukový záznam na OK27, který bude
přiložen spolu s úředním záznamem na příslušný správní odbor. K hlídce se na místě přihlásila jiná
zodpovědná osoba viz karta osoby - ta žádné písemné povolení, vyjímku hlídce nepředložila.
Jinak po 22h na Majáles volali 4 oznamovatelé z toho jeden až z Českého Vrbného. Bylo jim
vysvětleno, že je OZV na rušení nočního v době konání Majálesu pamatuje a je posunuto na 24 – 06h.
Co se týče poznatků, tak každý rok urgujeme důkladný úklid na Sokolském ostrově.
S pozdravem
--------------------------------------------------------------Martin Bohoněk
vedoucí odd. přímého výkonu služby
Městská policie České Budějovice
J. Haška 2
370 92, České Budějovice
Tel: +420 387 021 535
web: http://mpolicie.c-budejovice.cz
e-mail: bohonekm@c-budejovice.cz

Příloha 2
Faktura za externí úklidové a odpadové služby

