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Úvod
Alfa piknik, uspořádaný 2. 10. 2018, byl druhý ročník u nás na Fakultě managementu.
Cílem bylo uspořádat fakultní piknik a tím neformálně představit fakultu studentům
prvního ročníku. V prvé řadě nám šlo o představení studentských spolků a aktivit –
Alfa Fí, Events 4 Students, Sporťák a USK, Fakultní kulturní spolek, 5P a kapela Radio
FM. Chtěli jsme tak neformálně zahájit a oslavit začátek zimního semestru a zároveň
celého akademického roku.
Akce byla financovaná z ISS FM VŠE (Interní studentská soutěž FM VŠE) a celkový
schválený rozpočet činil 20 000,- Kč. Akci zaštiťovala studentská organizace Alfa Fí,
která na FM VŠE funguje již sedmým rokem. Hlavním organizátorem akce byla Natálie Jarošová. Dále se na organizaci podílely ostatní členky Alfa Fí tedy: Kristýna
Zumrová, Denisa Kůstková, Kristýna Jarošová, Lucie Liptáková, Karolína Málková, Simona Haganová, Eliška Lichtenberková, Nikola Káčerová, Klaudia Bujnaková a
Daniela Feriancová.
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1 Program
Program byl nastaven volně vzhledem k neformálnosti akce. Akce byla zahájena
úvodním slovem vedoucími organizace Alfa Fí Natálií Jarošovou.
Hlavní součástí celé akce bylo představení jednotlivých spolků, které na akci měly
vlastní stánek. Mezi studentské organizace patří: Alfa Fí, Eents 4 Students, Sporťák a
USK, Fakultní kulturní spolek, 5P a fakultní kapela Radio FM. Z fakultní knihovny nám
byly vypůjčeny společenské stolní hry, které napomohly k seznamování studentů napříč ročníky. Během celé akce bylo pro všechny účastníky připraveno bohaté
občerstvení, o které se postaral spolek Alfa Fí a dobrovolníci, kteří měli možnost přinést něco na ochutnání.
Grafickou stránku Alfa pikniku zpracovala Simona Haganová. O propagační materiály Alfa Fí se postarala Natálie Jarošová a o propagační materiály jednotlivých
spolků se postaralo samostatně vedení každého spolku.

Obrázek 1 - plakát Alfa piknik
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2 Financování a čerpání rozpočtu
Celý Alfa piknik byl financován ze zdrojů získaných z ISS FM VŠE (Interní studentská soutěž FM VŠE). Prostřednictvím této soutěže se podařilo spolku získat 20 000,Kč. Celkový rozpočet na akci činil tedy 20 000,-Kč.

Tabulka 1 - Rozpočet žádost ISS FM VŠE

Realizované činnosti

Související výdaje

Zamluvení termínu a prostor pro konání
akce

O Kč

Objednání upomínkových předmětů

3.500 Kč

Zajištění občerstvení (částečná úhrada)

14. 500 Kč

Nákup plastového nádobí

500 Kč

Nákup dekorací

1.500 Kč

CELKEM

20.000 Kč

Při tvorbě rozpočtu jsme se inspirovali rozpočtem z loňského roku, který se podařil téměř přesně dodržet. Letošní celkový rozpočet se přesně dodržet nepodařilo.
Výše u některých položek byla upravena na základě ušetření nákladů z položky jiné.
Největší rozdíl ovšem způsobila forma přípravy občerstvení, které na rozdíl od loňska, kdy bylo zajištěno občerstvení přes externího dodavatele, kompletně připravily
členky Alfa Fí. Rozpis všech skutečných výdajů obsahuje Tabulka 2 – Čerpání rozpočtu. Jednotlivé výdaje a jejich potvrzení jsou přílohou této závěrečné zprávy.

Tabulka 2 - Čerpání rozpočtu

Realizované činnosti

Související výdaje

Upomínkové předměty

4.373 Kč

Občerstvení včetně nápojů

7.681 Kč

Plastové nádobí
Dekorace
CELKEM

229 Kč
2.333 Kč
14.616 Kč
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3 Závěrečné shrnutí
Cíle akce byly naplněny. Akce cílila primárně na studenty prvních ročníků a na jejich
seznámení se studenty napříč všemi ročníky. Účast byla opravdu veliká. Ačkoli zájemců o studentské aktivity bylo méně, než se očekávalo, za jejich účast jsme i tak
rádi a patří jim velké díky. Do budoucna by bylo dobré zvážit spojení prezentace jednotlivých studentských spolků společně s například veletrhem pracovních
příležitostí, jelikož se jedná o akci, která má na FM VŠE už tradici a je v jistém povědomí všech studentů. Všechny studentské organizace se potýkají se společným
problémem, a to odchodu starších ročníků, což tvoří jádro jednotlivých studentských
organizací.
Nedočerpaný rozpočet a jeho využití bude dodatečně prokonzultováno, peníze budou případně využity na jinou akci, pořádanou spolkem Alfa Fí. Při plánování příštího
ročníku Alfa pikniku navrhujeme předem si určit, jakou formou bude zařízeno občerstvení, protože domácí výroba bude vždy lacinější než externí catering, což se letos
prokázalo rozdílem cca 5.000 Kč.
I přes nepříznivé počasí, které nám tento den nepřálo, se podařilo akci uskutečnit
uvnitř dvorany a skutečně navodit příjemnou a přátelskou atmosféru. Největší zájem
jsme zaznamenaly u společenských stolních her, vypůjčených z fakultní knihovny.
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