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Úvod 

Vánoční prodejní výstava se konala na Fakultě managementu, Vysoké školy ekono-

mické, v Jindřichově Hradci již 10. rokem. Tato akce tu má velkou tradici a je rok od roku 

navštěvovanější. Do letošního ročníku se zapojilo celkem 18 stánků (včetně FKS a 

stánku Alfa Fí). Takový zájem nás velmi mile překvapil, jelikož v loňském roce jsme měli 

pouze 14 stánků. Co se týče návštěvnosti, byla akce také velice úspěšná. Vánočních trhů 

se zúčastnilo téměř 600 lidí. Přišli nejen studenti a zaměstnanci Fakulty managementu, 

ale i velký podíl veřejnosti, převážně rodiče s dětmi. 

 

Obrázek 1: Plakát „10. Vánoční trhy na FM VŠE“
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1 Program a průběh 10. Vánočních trhů 

V letošním roce se 10. Vánoční trhy uskutečnily dne 4. 12. 2018 od 12:00 do 18:00. Ce-

lou prodejní výstavu doprovázel bohatý doprovodný program. Na Vánočních trzích nám 

vystoupil saxofonový soubor ze Základní umělecké školy Jindřichův Hradec a fakultní 

kapela Radio FM. 

Po celý den mohly děti využít malování na obličej a zapojit se do Mikulášské cesty, 

v rámci které měly za úkol nasbírat minimálně 5 razítek z možných 10 za plnění různých 

úkolů. Po splnění obdrželi od Mikuláše, čerta a anděla nadílku. Jako novinku se děti 

mohly zabavit v dětském světě, v koutku se dřevěnými hračkami a také mohli u elfa na-

psat přání Ježíškovi. 

Po celou dobu trhů se i dospělí mohli zabavit při vyplňování kvízu či v herním koutku 

se stolními hry. Pro všechny generace pak byla připravena tradiční tvůrčí dílna, kde si 

návštěvníci mohli vytvořit dřevěné ozdoby na stromeček, vánoční přání, namalovat vá-

noční kouli nebo vytvořit si adventní věnec. Ve stánku FKS si den mohli zpříjemnit cuk-

rovím a horkými nápoji. 

 

Obrázek 2: Mikuláš s andělem a čertem 
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Obrázek 3: 10. Vánoční trhy - dvorana 
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Obrázek 4: Hudební vystoupení ZUŠ 

 
Obrázek 5: Dřevěné hračky pro děti, malování na obličej a elf (přání Ježíškovi) 
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2 Propagace 

Plakáty jsme vylepili po Fakultě managementu. Dále jsme je rozlepili po městě Jindři-

chův Hradec (výlohy, restaurace, informační centrum, městská knihovna atd.) a také 

byly umístěny na oficiálních plakátovacích plochách. 

Dále jsme emailem, kam jsme taktéž přikládali plakát, zvali zaměstnance a studenty 

fakulty. Byla vytvořena Facebook událost, které oslovila téměř 18 000 lidí. Vánoční trhy 

jsme propagovali na portálu Hradeczije, Okénko chráněné dílny a Otevřená OKNA. Po-

zvání jsme vložili i do Jindřichohradeckého zpravodaje a vystupovali jsme v Jindřicho-

hradecké televizi. Facebook událost byla sdílena v mnoha FB skupinách typu: ICM Jin-

dřichův Hradec, Jindřichův Hradec (oficiální), Jindřichův Hradec (neoficiální), Jindři-

chohradecká inzerce; Jindřichohradecký bazárek atd. Bohužel nemáme z letošního roč-

níku video reportáž ze dne konání akce. Místní Jindřichohradecká televize se nemohla 

dostavit kvůli časovému vytížení. 

Důležité odkazy: 

• https://hradeczije.cz/vanocni-trhy-na-fakulte-managementu/ - pozvánka na 

Hradeczije 

• https://www.youtube.com/watch?v=yrYs0NVPDyk&t=798s – pozvánka v JH TV

https://hradeczije.cz/vanocni-trhy-na-fakulte-managementu/
https://www.youtube.com/watch?v=yrYs0NVPDyk&t=798s
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3 Zajištění lidských zdrojů 

Celkem se na organizaci podílelo 20 lidí, kteří se zapojili různou mírou. Všichni ale byli 

skvělí a odvedli perfektní práci! 

Tabulka 1: Seznam organizátorů akce „ Halloween na FM“ 

Organizátoři Činnost a míra zapojení 

Denisa Pernicová Hlavní organizátor – koordinace projektu 

Adéla Karlíková Organizační tým - příprava a realizace akce 

Kateřina Nováková Organizační tým - příprava a realizace akce 

Adriana Krištůfková Organizační tým - příprava a realizace akce 

Lucie Ferdová Organizační tým - příprava a realizace akce 

Markéta Hanzalová Organizační tým - příprava a realizace akce 

Lenka Vatrasová Organizační tým - příprava a realizace akce 

Alice Kitzlerová Elf 

Lenka Stibalová Anděl  

Jiří Karpíšek Mikuláš 

Michal Janeček Dětský svět 

Gabriela Smetanová Stánek FKS  

Lucie Pilátová Informační stánek a stánek FKS 

Marie Florianová Informační stánek a stánek FKS 

Jakub Kuchyňka Čert 

Tereza Řezáčová Malování na obličej 

Karolína Šafková Tvůrčí dílna 

Romana Landová Informační stánek a stánek FKS 

Miška Šoltýsová Malování na obličej 

Olga Oberreiterová Pomoc s přípravou dvorany 
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3 Rozpočet 

Rozpočet 4 000 Kč jsme plně vyčerpali. Předpokládaný rozpočet se však liší od skuteč-

ného. Je to zejména způsobeno tím, že jsme získali vánoční stromek zadarmo. Dále jsme 

ušetřili drobné částky na propagaci na Facebooku, za plakátovací plochy a za nákup do 

tvůrčí dílny. Rozhodli jsme se tedy, že nakoupíme masky, které fakultě zůstanou i pro 

další ročníky. Zakoupili jsme masku Mikuláše a Elfa. 

Tabulka 2: Předpokládaný rozpočet 

Realizované činnosti Předpokládané výdaje Termín realizace 

Nákup vánočního stromku a do-

prava 
1 500 Kč 4. 12. 2017 

Propagace na plakátovacích plo-

chách v Jindřichově Hradci 
750 Kč 4. 12. 2017 

Propagace na Facebooku 750 Kč 4. 12. 2017 

Zajištění tvůrčí dílny 1 000 Kč 4. 12. 2017 

Celkem 4 000 Kč  

 Tabulka 3: Skutečný rozpočet 

Realizované činnosti Skutečné výdaje Termín realizace 

Propagace na plakátovacích plo-

chách v Jindřichově Hradci 

336 Kč 4. 12. 2017 

Propagace na Facebooku 300 Kč 4. 12. 2017 

Zajištění tvůrčí dílny 719 Kč 4. 12. 2017 

Občerstvení 1 229 Kč 4. 12. 2017 

Masky  1 416 Kč 4. 12. 2017 

Celkem 4 000 Kč  
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Závěr 

Smysl této akce spočívá v utužení vztahů s městem a partnery školy. Přínosy jsou hlavně 

zavádění dobrého jména školy ve městě Jindřichův Hradec, tudíž budování pozitivního 

PR fakulty. Akce se opět zúčastnili studenti a zaměstnanci fakulty se svými rodinami. 

Největší procento návštěvníku však tvořila veřejnost, což nás velice těší. 

Za všechny organizátorky akce musím říci, že letošní ročník byl opět velmi vydařený. 

Trhy sklidily obrovský úspěch a nejen studenti, ale i veřejnost si tuto akci velmi chválili. 

Pro příští ročník bychom chtěli změnit rozmístění některých stanovišť a sehnat mode-

rátora, který by upozorňoval na jednotlivé body programu. 

Na závěr bych za celý spolek FKS chtěla poděkovat všem organizátorům, stánkařům, 

ZUŠ a fakultní kapele. Velké dík patří i celé VŠE a České spořitelně za podporu a zejména 

děkujeme naší Fakultě managementu, která nás podporuje při organizaci studentských 

akcí. 
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