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Úvod
Halloween na Fakultě managementu se uskutečnil ve středu 31. 10. 2018. Jednalo se již
o třetí ročník této akce, který si za celou dobu vytvořil mnoho nadšenců, a letos tomu
také nebylo jinak. Hlavní náplní bylo opět tradiční vyřezávání dýní a tematické soutěže.
Vzhledem k minulým ročníkům hodnotíme celou akci velmi pozitivně, což bylo jistě znát
na samotné chvílemi až „masové“ návštěvnosti, ale také obrovské spokojenosti nejen
malých návštěvníků, kteří byli doslova nadšení.

Obrázek 1: Plakát „Halloween na Fakultě managementu“
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1 Program a průběh Halloweenu
Halloween započal v 16:30 ve dvoraně Fakulty managementu. Program byl velmi obdobný jako u předchozích ročníků, ale na základě získaných zkušeností jsme byli
schopni jednotlivé části programu vylepšit. Hlavní náplní programu bylo oblíbené vyřezávání dýní a soutěž o nejhezčí dýni jak v kategorii děti, tak i dospělí, kam spadala nejen
veřejnost, ale i studenti. Během akce jsme měli připravený kouzelně strašidelný svět pro
děti, soutěž o nejlepší masku a kvíz pro dospělé a studenty.
Opět jsme také zařadili malování na obličej a o občerstvení se postaraly naše studentky, které veškeré halloweenské dobroty napekly. Po skončení akce ve dvoraně byla
nachystána pro veřejnost novinka v podobě lampionového průvodu se závěrečným překvapením v parku. Pro akademickou obec bylo připraveno promítání hororu a po skončení byla pro studenty nachystána stezka odvahy.

Obrázek 2: Občerstvení a ceny

1.1 Vyřezávání dýní
Při příchodu do dvorany si každý návštěvník mohl vybrat dýni, která mu je nejsympatičtější. Poté obdržel svíčku, potřebné věci na úklid vydlabaných částí dýně a také mohl
přispět do kasičky Otevřených OKEN. Aby se účastníci mohli zapojit do soutěže, museli
vyřezat dýni do 18:15. V tento čas již všechny dýně svítily ve dvoře Fakulty managementu a mohlo začít hlasování. Nejlepší dýni jak v kategorii děti, tak i v kategorii
dospělí vybrali návštěvníci této akce. Letos se nám navíc povedlo sehnat velmi hodnotnou výhru, což byl poukaz na focení v hodnotě 500 Kč od hradecké fotografky Klaudie
Prachařové, který vyhrála naše studentka v kategorii dospělí. Všechny dýně jsme rozdali během prvních 20 minut. Dýně jsme tedy dokupovali i během akce a rozdali jsme
celkem přes 110 dýní.
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Obrázek 3: Vyřezávání dýní

1.2 Kouzelně strašidelný svět pro děti
Ke kouzelně strašidelnému světu jsme využili učebnu 109, která nám po zkušenostech
na tyto akce přišla nejvhodnější. Vyzdobili jsme ji Halloweenskou tématikou, vlastnoručně vyrobenými dekoracemi a nechali jsme zatemněno pro tu správnou atmosféru. V
dětském koutku děti mohly soutěžit v různých disciplínách. Zahrály si dýňové kuželky
(bowling), zkusily své štěstí v hodu na cíl, zkusily halloweenský golf a lámaly si hlavičky
nad přiřazováním dvojic pohádkových postav. Po splnění každého úkolu si děti vybraly
sladkosti z kouzelných klobouků. Celkem tento dětský koutek navštívilo přes 50 dětí a
podle našeho názoru byly velmi spokojení, protože některé děti dětský koutek navštívily hned několikrát.

Obrázek 4: Kouzelně strašidelný svět pro děti

1.3 Soutěž o nejlepší masku
Stejně jako u předchozích ročníků jsme i letos nemohli vynechat vyhlašování nejlepší
masky. Všechny děti byly vyzvány na „pódium“. Nejdříve dostaly malou sladkost za odměnu. Poté následovalo vyhlášení tří nejlepších masek, rozdaní cen a potlesk naším nejmladším účastníkům.
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Obrázek 5: Vyhlášení nejlepší masky

1.4 Kvíz pro dospělé
Abychom na naše dospělé a také studenty nezapomněli, vytvořili jsme pro ně kvíz. Celkem bylo vylepeno 9 otázek na různých stanovištích ve dvoraně (svět pro děti, malování
na obličej atd.). Tyto otázky museli najít a správně na ně odpovědět. Všechny se týkaly
svátku Halloween a kvíz mohli vyplňovat v průběhu celého programu až do cca 18:30.
Celkem se zapojilo zhruba 30 hráčů.

1.5 Malování na obličej
Minulý rok slavilo malování na obličej úspěch a letos jsme opět oslovili studentku naší
fakulty, která děti zkrášlovala. Pokud se tato akce bude i další roky těšit takové oblibě,
je dost možné, že do dalších ročníků budeme muset přibrat posilu.

Obrázek 6: Malování na obličej

1.6 Dětský průvod a program pro děti v parku
Celý program na Fakultě managementu byl ukončen před 19:00 a poté následovala letošní novinka. Od Fakulty managementu šel dětský lampionový průvod směrem k parku
k Mertovým sadům, kde na děti čekala v altánku čarodějnice a její pomocnice. Povedlo
se nám sehnat také upíra, který na děti čekal u lávky a sklidil velký úspěch. Děti musely
plnit předem připravené úkoly a po splnění všech úkolů musely přijít do altánku za čarodějnicí, která jim dala drobnou sladkost. V průvodu bylo několik desítek dětí s rodiči
a celá akce se nesla ve velmi příjemné přátelské atmosféře.
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1.7 Horor a stezka odvahy
V kinosále FM VŠE jsme promítali od 19.00 horor „Uteč“. Celkem přišlo zhruba 40 studentů. Na promítání jsme měli oficiální práva a film jsme zakoupili od společnosti Cinemart, a. s. Propagace hororu byla pouze na Fakultě, jelikož se jednalo o film, který byl
určen pouze pro akademickou obec.
Po zhlédnutí hororu byla pro studenty nově připravená stezka odvahy. Studenti se
rozdělili do skupinek. V každé skupince šli 3 – 4 studenti. Celkově si trouflo na stezku
odvahy 11 týmů, což hodnotíme jako velký úspěch. Na jednotlivých trasách čekali studenti v maskách, kteří trápili jednotlivé skupinky. Celá stezka se nesla v duchu halloweenského příběhu, kdy mrtvá rodina hledala pomyslný klid a možnost setkání se na společném místě. Tím, že se stezka odehrávala téměř až okolo 22 hod., všude byla absolutní
tma, což vytvořilo skvělou atmosféru a jistě také nezapomenutelný zážitek. Všichni studenti, ač někteří možná vystrašení k „smrti“, se v pořádku vrátili po skončení celé akce
do svých domovů.

Obrázek 7: Plakát horor
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2 Propagace
Akce byla propagována s dostatečným předstihem. Plakáty jsme vylepili po Fakultě managementu. Dále jsme je rozlepili po městě Jindřichův Hradec (výlohy, restaurace, informační centrum, městská knihovna atd.) a také byly umístěny na oficiálních plakátovacích plochách.
Dále jsme měli pozvánku na oficiálních stránkách fakulty, na rozmanitých skupinách
na sociální síti Facebook (Jindřichohradecká inzerce; Jindřichohradecký bazárek; Jindřichův Hradec…(inzerce); FM VŠE), na webu Hradeczije. Místní veřejnost jsme oslovili
i krátkým spotem v Jindřichohradecké televizi (JH TV). Facebook událost oslovila téměř
10 tisíc lidí.
Důležité odkazy:
 Nebojte se! Aneb Halloween na Fakultě managementu. - HRADEC ŽIJE – pozvánka před akcí
 https://www.youtube.com/watch?v=jCMo_K63nJg (18:50) – pozvánka před
akcí
 https://www.youtube.com/watch?v=62KbGhy-Bps&t=1068s (17:42) – reportáž z akce
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3 Zajištění lidských zdrojů
Celá akce se dá rozdělit na dvě části a to na program ve dvoraně a na program v parku.
Celkem se na organizaci podílelo 24 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

Pomoc v den akce – informační stánek

Nikola Káčerová

Pomoc v den akce – příprava prostor a malování na obličej

Veronika Krajcová

Pomoc v den akce – kouzelně strašidelný svět pro děti

Karolína Málková

Pomoc v den akce – kouzelně strašidelný svět pro děti

Lucie Luptáková

Zajištění občerstvení

Denisa Kůstková

Zajištění občerstvení

Lenka Stibalová

Pomoc v den akce – příprava prostor, pomoc při samotné akci

Jiří Karpíšek

Pomoc v den akce – příprava prostor, zajištění stezky odvahy

Michal Janeček

Pomoc v den akce – příprava prostor, zajištění stezky odvahy

Gabriela Smetanová

Pomoc v den akce – příprava prostor, zajištění stezky odvahy

Natálka Jarošová

Čarodějnice v parku pro děti a strašidlo na stezce odvahy

Aneta Tomešová

Strašidlo na stezce odvahy

Lucie Pilátová

Strašidlo na stezce odvahy a v parku pro děti

Terka Ondrášková

Strašidlo na stezce odvahy a v parku pro děti

Marie Florianová

Strašidlo na stezce odvahy a v parku pro děti

Martin Chalupa

Strašidlo na stezce odvahy

Vít Homolka

Strašidlo na stezce odvahy

Marek Ertl

Strašidlo na stezce odvahy
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3 Rozpočet
Rozpočet 6 000 Kč jsme plně vyčerpali. Předpokládaný rozpočet se však liší od skutečného. Je to zejména způsobeno tím, že nám nemohli být zapůjčeny kulisy z města Prostějov, ušetřili jsme tedy na dopravě. Dále jsme ušetřili na nákupu dýní a na propagaci na
Facebooku, která nakonec nebyla potřeba. Rozhodli jsme se tedy, že nakoupíme masky
a různé rekvizity, které fakultě zůstanou i pro další ročníky.
Tabulka 2: Předpokládaný rozpočet
Realizované činnosti

Předpokládané výdaje

Termín realizace

Nákup dýní na vyřezání

2 300 Kč

31. 10. 2017

Propagace na Facebooku

750 Kč

31. 10. 2017

Propagace na výlepních plochách

750 Kč

31. 10. 2017

Výzdoba

500 Kč

31. 10. 2017

Doprava kulis a dýní

1 700 Kč

31. 10. 2017

Celkem

6 000 Kč
Tabulka 3: Skutečný rozpočet

Realizované činnosti

Skutečné výdaje

Termín realizace

Nákup dýní na vyřezání

688 Kč

31. 10. 2017

Propagace na Facebooku

100 Kč

31. 10. 2017

Propagace na plakátovacích plochách

996 Kč

31. 10. 2017

Výzdoba a masky

3 186 Kč

31. 10. 2017

Doprava kulis a dýní

290 Kč

31. 10. 2017

Občerstvení

739 Kč

31. 10. 2017

Celkem

5 999 Kč
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Závěr
Akce se velice vydařila a zejména u veřejnosti opět sklidila veliký úspěch. Při odchodu
nám lidi velmi děkovali za akci a chválili si jí. Studentům se také velmi líbila. Tradiční
program proběhl bez problémů a všichni, jak návštěvníci, tak i organizátoři jsme si ho
náramně užili. Velkou slávu sklidila i letošní novinka lampionový průvod a program
v parku. Určitě bychom tuto součást programu chtěli zachovat pro další ročníky.
Na akci jsme rozdali přes 110 dýní a odhadujeme, že se celé akce, včetně hororu a stezky
odvahy, zúčastnilo přes 250 lidí. To je téměř trojnásobek loňské návštěvnosti. Na fotkách níže se můžete podívat na porovnání všech tří ročníků. Fotky o narůstajícím zájmu
značně vypovídají a my organizátoři se už těšíme na další ročník, který bude zase o kousek lepší a větší a hlavně to pro nás pro všechny bude velká výzva!

Obrázek 8: Halloween na FM 1. ročník (2016)
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Obrázek 9: Halloween na FM 2. ročník (2017)

Obrázek 10: Halloween na FM 3. ročník (2018)
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