Týdeník Region • 5

Lidé odvedle
PŘEDSTAVUJEME VAŠE SOUSEDY. Náš projekt nazvaný
Lidé odvedle vám pravidelně každý týden přináší příběh člověka
z Opavska. Jsou to lidé z vašeho okolí. Najdete mezi nimi

své sousedy, známé nebo lidi, které třeba denně potkáváte
a vlastně o nich nic nevíte. My vás s nimi seznámíme. Každé úterý
čtěte na tomto místě v týdeníku Region zajímavé příběhy.

Zoufá si nad univerzitním
studentským životem
Lucie Zelinková je 23letá mladá žena,
která pochází z Havířova, avšak
s Opavou ji pojí nejen studium na
Slezské univerzitě.
MARKÉTA STOŠKOVÁ

Opava, Havířov – Je studentkou pátého
ročníku oboru Veřejná správa a sociální
politika Slezské univerzity v Opavě. Mimo to, že právě finišuje svou diplomovou
práci a připravuje se na státní závěrečné
zkoušky, plní funkci prezidentky Studentské unie. Patronát si předávali po
loňském majálesu, u moci je tedy téměř
rok, a protože je volební období dvouleté, hodlá nadále pokračovat.
„Akorát spolek budu řídit na dálku,
nechám si na starost jen největší akci, a
to majáles, a budu věřit, že ostatní akce,
kterých je zhruba šest velkých během
roku, zvládnou sami,“ doufá Lucie Zelinková. Na jejich bedrech leží celá administrativa, tedy účetnictví a organizace
veškerých akcí. Práce je to neplacená,
zabírající téměř všechen volný čas.
„Mám z toho akorát dobrý pocit. Nejlepší je vždy zpětná vazba, kdy vidíme, že
naše úsilí mělo smysl,“ doplnila.
Studentská unie také zastřešuje studentský život na univerzitě. Pořádají
pravidelné akce, k nimž patří i seznamovák. „Je to vlastně adaptační kurz pro
studenty, kteří nastupují do prvního
ročníku,“ upřesnila. Jenže se jí zdá, že je
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to poslední dobou v Opavě s životem
studentů chabé. „Je opravdu velký problém studenty do něčeho zapojit, sami
bychom byli moc rádi za více aktivních
členů,“ zoufá si Lucie Zelinková a dodává,
že nejhorší na tom všem je neschopnost
vytáhnout studenty i na večerní párty.
Ještě před dvěma lety závodně tancovala street dance, teď jí časové možnosti
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dovolují pouze trénovat děti jednou až
dvakrát v týdnu v rodném Havířově. Taneční skupina Limit Dance Corporation,
ve které působí pod vedením Daniely
Dostálové, má za sebou mnoho úspěchů.
Například na světovém poháru ve velké
produkci, to znamená 30 tanečníků a více, brali stříbro. Vyučuje děti ve věku tři
až čtyři roky a ve druhé skupině má pětileté a šestileté. „Někdy to s takhle malými dětmi dá zabrat,“ sdělila s tím, že
výuka je především o základech, kdy se
naučí slyšet hudbu, počítat na osm dob,
tleskat a pohybovat se do rytmu, používat ruce a nohy zároveň.
A navíc jako většina vysokoškolských
studentů brigádníčí. A někdy si také musí
udělat čas na přítele, se kterým se seznámila díky výjezdnímu zasedání studentských unií a za kterým dojíždí do Čech.
O kom byste si rádi přečetli?
Pošlete nám své tipy na e-mail
redakce.opavsky@denik.cz.

