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Řešitel projektu:   Ing. Tomáš Pokorný 

 

Název  projektu:    Kladenský majáles 2022 

 

Výše poskytnutého grantu  107 000 Kč  

 

Celkové náklady   107 000 Kč 

 

Zhodnocení dosažených výsledků: 

 

Kladenský Majáles 2022 byl již 12. ročníkem studentského majálesu na Kladně. Byli 

jsme velice rádi že po dvouleté covid pauze bylo letos možné akci uspořádat. Do pořádání 

akce se zapojilo velké množství nováčků, studentů z  FBMI ČVUT, nalezli jsme zajímavé 

kapely studentské kapely, obměnili jsme stánky, převážně pivo a jídlo a zajistili jsme 

atraktivní doprovodný program se studentskými a dětskými vystoupeními, nebo např. 

majálesovými svatbami, které díky originálním prstýnkům z 3D tiskárny, byly velice 

oblíbené. Bohužel díky chladnějšímu počasí a dešťovým přeháňkám hlavně dopoledne v době 

příprav se akce zúčastnil menší počet lidí, než jsme očekávali. Návštěvnost se pohybovala 

kolem 1000 lidí, ale jedná se o pouhý odhad, protože vstup do areálu byl otevřen všem, 

vstupné se neplatilo a ani nebyla potřeba žádná registrace. 

Kladenský Majáles se znovu uskutečnil v areálu bývalých kasáren, před budovou 

Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, ale vzhledem k rekonstrukci části areálu byl 

prostor pro návštěvníky zmenšen. Akce začala již v 13:30 pochodem studentů z Nám. Sítná 

do majálesového areálu v ulici Sportovců. Pochodu se zúčastnil i rektor ČVUT doc. RNDr. 

Vojtěch Petráček, CSc. Z vystupujících kapel návštěvníky asi nejvíce zaujala kapela Brass 

Avenue se svými originálními covery světových hitů na dechové nástroje. Dále vystoupili dvě 

známější kapely The Silver Spoons a zakázanÝovoce. Jako první vystoupila mladá kladenská 

kapela Světy, poté kapela Electrics s vyučujícími z FBMI a akci před 22. hodinou uzavřela 

mladá studentská kapela SticX, kde působí studenti z FBMI.  Na studentskému majálesu 

nechyběla ani volba krále a královny, pro děti jsme měli kolotoč a nafukovací skluzavku 

zdarma a někteří z nich využili rovněž zdarma malování na obličej s našimi originálními 

šablonkami. Na akci se představila i fakultní sanitka a fotokoutek známý z minulých let. 

Největší úspěch měli ale majálesové svatby, kde nechyběla svatební brána, kněz s originálním 

proslovem a oddací list, nicméně nejvíce lidi zaujaly majálesové prstýnky vyrobené na 3D 

tiskárně, které si každý pár odnesl na památku. Pravý studentský majáles dává příležitost 

studentským a dětským vystoupením. Letos vystoupili např. taneční skupina TSC MOON, 

taneční skupina Be ME se scénickými tanci, 3 věkové skupiny dětí z Tuchlovic se zumbou a 

vystoupili i studenti z FBMI s hip hopem. Pro děti i jejich rodiče byly vystoupení velkým 

zážitkem. 



Kapely a i široké spektrum návštěvníků v čele se studenty, ale i celými rodinami s 

dětmi si akci velice chválí a po dlouhé době s radostí uvítali pohodovou venkovní akci. Akcí 

Kladenský Majáles studenti ČVUT pravidelně přispívají do kulturního života Města Kladna a 

širokého okolí. Velice si ceníme příspěvku z FSP ČVUT, které je jedním z hlavních sponzorů 

akce. 

 

 

Povinné přílohy vyúčtování: 

• propagační materiály akce  

 

 

 

 8. 6. 2022     Ing. Tomáš Pokorný 

V Praze dne …………….     …………………………………… 

jméno a čitelný podpis               

řešitele 

¨ 

 

 

 

Příloha č.1 – Dokumentace k informování veřejnosti o finančním spolupodílení 

• kromě níže uvedené fotodokumentace bylo FPS ČVUT opakovaně zmíněno v průběhu 

akce moderátorem přímo na pódiu, jako sponzor akce, kterému děkujeme. 

 

a. Foto umístění programu s logy sponzorů v místě akce 

 

 



b. Screenshot webových stránek s logy sponzorů - logo je zároveň proklik na web 

 

 
 

 

 

c. Poděkování sponzorům na Facebook události a Instagram profilu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



d. Tiskový materiál - program akce s logy sponzorů a pořadatelů 

 

 
 


