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Popis projektu 

Dny zdraví a pohybu Jindřichův Hradec je neziskový projekt, jehož primárním cílem 

je umožnit všem návštěvníkům změnit svůj životní styl směrem k lepšímu. K tomu 

slouží řada odborných přednášek, které osvětlují různé aspekty týkající se zdraví, 

zdravého životního stylu, pohybu a sportu a pohybové aktivity, během nichž si mo-

hou účastníci vyzkoušet dovednosti osvojené během přednášek a workshopů. 

Prostřednictvím tohoto projektu získává rovněž Fakulta managementu možnost za-

pojit se do veřejného dění a otevřít se široké lokální veřejnosti. 

Cílovou skupinou Dnů zdraví a pohybu nejsou pouze studenti a zaměstnanci Fa-

kulty managementu, ale právě celá veřejnost z Jindřichova Hradce a přilehlých 

lokalit. Díky tomu naplňuje částečně společensky zodpovědnou roli Fakulty ma-

nagementu. 

I v letošním roce získal projekt jedinečnou podporu od města Jindřichův Hradec, 

když nad ním starosta města převzal oficiálně záštitu. Díky tomu mohl projekt vyu-

žívat oficiálně ve své komunikaci jméno a znak města a stal se i díky tomu 

atraktivnějším pro návštěvníky z řad veřejnosti. 

Program ročníku 2019 byl rozsáhlejší a proběhl v sedmi dnech, které byly rozlo-

ženy do dvoutýdenního období:  

• 9. října 2019 – workshop Žiješ srdcem neziskové organizace Loono 

• 12. října 2019 – přednáška Jana Lišky zaměřená na výživu 

• 14. října 2019 – přednáška Andrey Mokrejšové s tématem motivace k pohybu a 

představení programu FITFAB STRONG, ukázková lekce programu 

• 15. října 2019 – charitativní běh Jindřichovým Hradcem Alfa Color Run 2019 

včetně krátké trasy 

• 16. října 2019 – přednáška Kláry Vomáčkové s názvem #fyziookénko 

• 17. října 2019 – certifikovaný kurz první pomoci Českého červeného kříže 

• 21. října 2019 – přednáška Lucie Minářové o síle týmového ducha s představením 

projektu #jedunavýkon a ukázková lekce sportovní aktivity crossfit 

Všechny přednášky a většina pohybových sportovních aktivit proběhly v prosto-

rách fakulty, přičemž bylo využito všechno možné dostupné vybavení fakulty k tomu, 

aby byly přednášky pozvednuty na co nejvyšší úroveň. 
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Obrázek 1: oficiální plakát Dnů zdraví a pohybu 2019 
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1 Workshop neziskové organizace Loono – žiješ srdcem 

Workshop neziskové organizace Loono se v letošním roce kvůli neblahé shodě 

okolností konat nemohl. Ačkoliv byla akce dlouhodobě naplánována a akceptována 

z obou pořadatelských stran, v předvečer přednášky se bohužel přednášející omlu-

vili z důvodu náhlého onemocnění. Workshop tedy musel být na poslední chvíli 

zrušen a musela proběhnout krizová komunikace směrem ke všem zaregistrovaným 

zájemcům. Vzhledem k vysokému zájmu o workshop, který se zabývá kardiovasku-

lárními onemocněními, srdcem a tím, jak včas rozpoznat možné problémy, jsou 

neustále vyvíjeny aktivity k tomu, aby přednáška proběhla v náhradním termínu a 

zájemci o ni nepřišli. 

Obrázek 2: Upoutávka na workshop Žiješ srdcem 
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2 Přednáška Jana Lišky o zdravé výživě 

Jan Liška se již deset let aktivně věnuje fitness a zdravému životnímu stylu. Má za 

sebou přes 100 spokojených klientů, ať už on-line nebo osobních, je certifikovaný 

trenér fitness, trenér kulturistiky, instruktor kondičního posilování a osobní trenér 

kondičního posilování, k tomu navíc juniorský vícemistr Čech v kategorii Physique 

junior a několikanásobný medailista dalších pohárových soutěží. 

Svou přednášku zaměřenou na zdravý životní style převážně ve spojení se zdravou 

výživou vedl v přednáškové místnosti č. 109. Ačkoliv se jednalo o víkend, přednáška 

našla své publikum, které bylo složeno výhradně z obyvatel Jindřichova Hradce, 

z nichž část činili středoškoláci. Po přednášce následovala bohatá a živá diskuse, 

během níž byly zodpovězeny veškeré dotazy návštěvníků. 

Obrázek 3: Upoutávka na workshop Jana Lišky 
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Obrázek 4: Fotografie z workshopu Jana Lišky 

 

Obrázek 5: Fotografie z workshopu Jana Lišky 
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3 Přednáška Andrey Mokrejšové o motivaci k pohybu a 

ukázková lekce fitness programu FITFAB STRONG 

Další ze série přednášek vedla i letos Andrea Mokrejšová ze sdružení FITFAB 

STRONG. V letošním roce zaměřila svou přednášku především na tématiku motivace 

k pohybu a částečně se dotkla, podobně jako Jan Liška, oblasti zdravé výživy. Část své 

prezentace věnovala rovněž fitness programu FITFAB STRONG, jehož členové si kla-

dou za cíl předat zdarma celé veřejnosti praktické ukázky a návody ke cvičení a 

zlepšení fyzičky. I proto po skončení přednášky následovala ukázková lekce, během 

níž si mohli všichni zájemci zacvičit. Lekce proběhla v prostorách auly Fakulty ma-

nagementu. 

Obrázek 6: Upoutávka na přednášku o zdravé výživě 
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Obrázek 7: Přednáška o zdravé výživě 

 
 

Obrázek 8: Ukázková lekce fitness programu FITFAB Strong 
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4 Alfa Color Run 2019 

V letošním roce proběhl další, již 7. ročník charitativního běhu Jindřichovým Hrad-

cem s názvem Alfa Colo Run 2019. Cílem bylo, jak je již zvykem, získat co nejvíce 

prostředků na podporu místní neziskové organizace Otevřená Okna, z. ú. V rámci 

projektu Dny zdraví a pohybu byla opět připravena krátká trasa v délce necelé dva 

kilometry, která byla určena všem, kteří si na delší, pětikilometrovou trasu netrou-

fají, pro rodiny s malými dětmi, maminky s kočárky a v neposlední řadě i pro 

hendikepované klienty společnosti Otevřená Okna z. ú. Díky iniciativě organizátorů I 

v letošním roce byly připraveny pro sportovní nadšence barevné zóny a to na obou 

trasách. Všichni účastníci tedy přibíhali či přicházeli do cíle pokrytí práškovými bar-

vami. Barvy byly zajištěny v co nejvyšší kvalitě a tak, aby pokud možno nevyvolaly 

zdravotní potíže u žádného z účastníků. Krátké trasy, která pod Dny zdraví a pohybu 

spadala, se zúčastnilo před 50 osob, především se jednalo o rodiny s malými dětmi a 

maminky s kočárky, speciálními účastníky byl tým složený ze studentů střední zdra-

votnické školy Jindřichův Hradec, která měla o tuto akci velký zájem a chtěla 

podpořit dobrou věc. 

Po skončení běhu čekala na všechny návštěvníky doprovodná akce v prostorách 

dvorany a dvora Fakulty managementu. Díky sponzorům bylo připraveno nadstan-

dardní, bohaté občerstvení pro každého, pro děti byly připraveny kreativní dílny, 

doprovodný program ve venkovních prostorách, jako například nafukovací skákací 

hrad, přetahování lanem či shazování plechovek. 
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Obrázek 9: Oficiální plakát Alfa Color Run 2018 

 

Obrázek 10: Klienti organizace Otevřená Okna, z. ú. na  Alfa Color Runu 2019 
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5 Přednáška Kláry Vomáčkové #fyziookénko 

Cvičíte, sportujete, a přesto Vás něco bolí? Těmito slovy byla uvedena přednáška 

Kláry Vomáčkové, která se specializuje na problematiku pohybového aparátu a fyzi-

oterapii. Proč tomu tak je a co dělat, aby tělo nebolelo, bylo obsahem přednášky 

#Fyziookenko aneb jak si při sportování neubližovat. Návštěvníky rovněž čekala 

řada užitečných rad, díky kterým mohli zjistit, co vše může člověk udělat pro to, aby 

o své tělo během pohybu (a nejen při něm) lépe pečoval.  

Po přednášce následoval ve dvoraně Fakulty managementu workshop Skrytý po-

tenciál mobility. Během něj mohli návštěvníci zjistit, že i ty nejjednodušší pohyby 

nejsou tak jednoduché, jak na první pohled vypadají.  

Obrázek 11: Upoutávka na workshop #fyziookénko 
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Obrázek 12: Přednášející Klára Vomáčková na svém workshopu 

 

Obrázek 13: Praktická ukázka pohybových cvičení 
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6 Certifikovaný kurz první pomoci Českého červeného 

kříže 

Ve čtvrtek 17. října se mohli návštěvníci projektu zúčastnit jedinečného kurzu první 

pomoci, který byl spolupořádán Českým červeným křížem. Díky spolupráci byl zajiš-

těn profesionální lektor, který všechny účastníky provedl základním kurzem první 

pomoci – život zachraňujících úkonů.  

Kurz byl limitován počtem osob. To z toho důvodu, aby každý návštěvník dostal 

možnost si všechny znalosti a dovednosti vyzkoušet osobně a aby měl kurz patřičný 

praktický dopad. Díky tomu získali všichni účastníci certifikát s platností po dobu 

dvou let. O kurz byl velmi velký zájem, řada zájemců (i z řad zaměstnanců fakulty) 

tak musela být odmítnuta. Je tedy reálný předpoklad, že kurz bude v budoucnu opět 

opakován.  

Obrázek 14: Upoutávka na certifikovaný kurz Českého červeného kříže 
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Obrázek 15: Lektor Českého červeného kříže 

 

Obrázek 16: Účastníci kurzu zkoušejí život zachraňující úkony 
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7 Lucie Minářová a projekt #jedunavýkon 

O tom, že pohyb nemusí být jenom samostatná aktivita a jakou sílu a moc má skupina, 

jak může týmový duch ovlivnit výkonnost při sportu i cvičení, přednášela v pondělí 

21. října 2019 v učebně č. 109 Lucie Minářová. V přednášce zaměřené na sílu skupiny 

představila nejen svůj projekt Jedu na výkon, ale rovněž otevřela dveře do světa 

crossfitu, specifického kruhového tréninku, na jehož jednotlivých stanovištích se po-

silují jednotlivé partie těla. Pro zájemce byla po přednášce možnost vyzkoušet si 

právě lekci této aktivity, která proběhla ve spolupráci s Univerzitním sportovním 

klubem. 

Obrázek 17: Upoutávka na přednášku #jedunavýkon 
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8 Soutěže a výzvy 

Souběžně s oficiálními aktivitami probíhaly ještě tzv. sportovní a pohybové výzvy. 

Účastníci těchto výzev plnili různé úkony a byli za ně hodnoceni. Vítězové po skon-

čení a vyhodnocení všech výzev byli odměněni věcnými cenami od sponzorů a 

organizátorů projektu. 
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9 Personální zabezpečení 

Realizační tým projektu Dny zdraví a pohybu Jindřichův Hradec se skládal pouze ze 

studentů Fakulty managementu VŠE, a to jak z bakalářského, tak z navazujícího 

magisterského studia. 

Tabulka 1: Seznam osob zapojených do projektu 

Jméno Zapojení 

Simona Haganová Hlavní organizátor, koordinace členů, zajišťování sponzorů, za-

jišťování komunikace projektu, příprava grafických materiálů, 

správa sociálních sítí a webových stránek projektu, zajištění pro-

pagačních materiálů, komunikace se zástupci fakulty a města, 

sběr zpětné vazby a zpracování 

Nikola Straková Zajištění podpory v průběhu vybraných přednášek, registrace 

účastníků, příprava propagačních materiálů a dárkových tašek 

pro účastníky 

Barbora Klempířová Zajištění podpory v průběhu vybraných přednášek, registrace 

účastníků, příprava propagačních materiálů a dárkových tašek 

pro účastníky 

Adéla Malovcová Zajištění podpory v průběhu vybraných přednášek, registrace 

účastníků, příprava propagačních materiálů a dárkových tašek 

pro účastníky 

Adriana Krištůfková Zajištění podpory v průběhu vybraných přednášek, registrace 

účastníků, příprava propagačních materiálů a dárkových tašek 

pro účastníky 

Tereza Ondrášková Zajištění podpory v průběhu vybraných přednášek, registrace 

účastníků, příprava propagačních materiálů a dárkových tašek 

pro účastníky 

Lenka Stíbalová Zajištění podpory v průběhu vybraných přednášek, registrace 

účastníků, příprava propagačních materiálů a dárkových tašek 

pro účastníky 

Aneta Boušková Fotodokumentace vybraných přednášek a aktivit 

Lucie Ferdová Zajištění podpory v průběhu vybraných přednášek, registrace 

účastníků, příprava propagačních materiálů a dárkových tašek 

pro účastníky 
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10 Finanční zdroje, sponzoři a partneři 

Z prostředků Interní studentské soutěže udělených ve výběrovém řízení pro aktivity 

v zimním semestru 2019/2020 byl projekt podpořen nadstandardní částkou 35 000 

Kč. Tyto zdroje pomohly zvýšit celkovou úroveň projektu a všech organizovaných 

aktivit. Největší rozpočtovou položkou byly výdaje spojené s přednášejícími, které 

zahrnovaly kromě odměny za vedení přednášek a workshopů také proplacení 

cestovních nákladů. Druhou nejvýznamnější položkou bylo vedení certifikovaného 

kurzu Českého červeného kříže. Certifikace pro účastníky je v rámci kurzů Českého 

červeného kříže zpoplatněna. 

Díky vytrvalé komunikaci s velkou řadou sponzorských organizací bylo získáno 

značné množství sponzorských darů v odhadované úhrnné hodnotě přibližně 80 tisíc 

korun. Tyto byly využívány jak pro samotnou propagaci projektu v podobě věcných 

darů (občerstvení) pro všechny návštěvníky přednášek a sportovních aktivit a záro-

veň coby ceny pro vítěze sportovních aktivit. Mezi hlavní sponzory patří: 

• Albert 

• Birell 

• Bombus 

• Coca-Cola HBC Česko a Slovensko 

• CYTO 

• Damodara 

• Danone 

• Diva's drinks 

• Kofola Československo 

• Lifefood 

• Madeta 

• Myprotein 

• Nestlé 

• Nutspread 

• POKEAT 

• Racio 

• Rej Food 

• Sanasport 

• Smarty 

• Tropico 
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Celý projekt byl rovněž podpořen mediálně a to prostřednictvím: 

• Fakulta managementu VŠE 

• Město Jindřichův Hradec 

• Rádio Česká Kanada 

• Portál hradeczije.cz 

• Český rozhlas České Budějovice 

Tabulka 2: Využití zdrojů z Interní studentské soutěže 

Činnost Reálně čerpaná částka 

Náklady spojené se všemi přednášejícími (cestovní náklady, 

odměny a ostatní) 

21.440 Kč 

Náklady spojené s certifikovaným kurzem ČČK 5.520 Kč 

HOLI barvy – Alfa Color Run 2.970 Kč 

Doprovodný program Alfa Color Run (hry, sportovní vyba-

vení,  

2.637 Kč 

Medaile – Alfa Color Run 1.550 Kč 

Nákup cen pro účastníky výzev 1.450 Kč 

Celkem 35.567 Kč 
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Závěr 

Zvážíme-li celkovou účast na všech přednáškách a sportovních aktivitách, můžeme 

říci, že primární cíle projektu se podařilo naplnit. Koncept společenské 

zodpovědnosti fakulty byl naplněn, neboť se všech aktivit účastnili nejenom studenti 

samotné fakulty, ale ve velké míře i široká veřejnost z Jindřichova Hradce a to ve 

všech věkových kategoriích. Pevně doufáme, že se nám podařilo všem účastníkům 

poučnou i zábavnou formou předat poslání vycházející ze základního motta projektu:  

„Myslete na své zdraví. Udělejte něco pro sebe. Žijeme jen jednou.“ 

Dny zdraví a pohybu 2018 byly plánovány jako pilotní projekt, který bychom chtěli 

do budoucna opakovat a rozvíjet, a to v různých podobách a zaměřeních. V návaz-

nosti na zpětné vazby získané od samotných účastníků je patrné, že tento ročník, 

ačkoliv byl první, měl značný ohlas a úspěch. Velmi pozitivně hodnotíme rovněž spo-

lupráci s městem a vážíme si přístupu starosty města, který nad akcí převzal záštitu. 

Spojení s městem je pro projekt esenciální, neboť projekt je určen kompletně všem, 

kteří o svůj zdravotní stav i životní styl mají zájem. 

V průběhu samotné realizace projektu docházelo k určitým komunikačním šu-

mům mezi jednotlivými zapojenými celky, což organizačnímu týmu přineslo cenná 

ponaučení do budoucna. V praxi jsme mohli otestovat mnoho znalostí nabytých 

v průběhu studia na Fakultě managementu a zjistit, jakým způsobem nám mohou te-

oretické základy pomoci právě v praxi při realizaci středně velkého projektu. Rovněž 

se do budoucna můžeme poučit ze všech chyb, kterých jsme se dopustili a které by-

chom rádi při realizaci dalších aktivit a projektů eliminovali. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se na projektu podíleli. Děku-

jeme také všem sponzorským organizacím a městu Jindřichův Hradec. Největší 

poděkování pak patří celé Fakultě managementu za podporu, která nám byla v rámci 

řešení projektu dána. Za možnost vyzkoušet si vedení projektu v reálné praxi, za pro-

story a vybavení. 
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