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Úvod 

Velikonoce na Fakultě managementu se uskutečnily dne 27. 3. 2018. Jednalo se o 

první ročník. Hlavní náplní byly tvořivé dílny, hry pro děti a pro studenty. Tento ná-

pad vznikl po uskutečnění již dvou tradičních akcí organizované pod FKS – 

Halloween a Vánoční trhy. Chtěli jsme rozšířit další sérii tematických akcí a přilákat 

na půdu fakulty další obyvatele Jindřichova Hradce. 

 

Obrázek 1: Plakát „Velikonoce na Fakultě managementu“ 
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1 Program a průběh Velikonoc 

Velikonoce začaly v 15:00 ve dvoraně Fakulty managementu. Hlavní náplní pro-

gramu byly tvůrčí dílny, velikonoční cesta a různé soutěže. Během akce jsme měli 

připravené malování na obličej a skvělé občerstvení od organizátorů. Ti na akci na-

pekli mazance, beránky, boží milosti, perníčky a ještě mnohem více. Během dne jsme 

měli hned několik hudebních vystoupení od ZUŠ V. Nováka. Tato škola si pro nás při-

pravila jedinečné vystoupení v podobě kytarového orchestru o 20 – ti členech. Mimo 

jiné vystoupily i dvě kytaristky sólově a pianista.  

 

Obrázek 2: Hudební vystoupení 

1.1 Tvůrčí dílny 

Celkem bylo pro tuto akci vytvořeno 8 tvůrčích dílen, ve kterých si mohli návštěvníci 

vyzkoušet tradiční i netradiční techniky zdobení kraslic a tvorby velikonoční vý-

zdoby. Samozřejmě nesmělo chybět ani tradiční pletení pomlázek. Většinu tvůrčích 

dílen zajišťovali studenti z Fakulty managementu. Na akci jsme pozvali i neziskové 

organizace, které zde mohly prodávat své výrobky a vytvořit si svou vlastní tvůrčí 

dílnu. Celkem se zúčastnily 3 neziskové organizace, z toho dvě využily možnost 

vlastní tvůrčí dílny a přivedly své klienty s handicapem, kteří tvořili společně s ná-

vštěvníky akce. 

 

Obrázek 3: Tvůrčí dílny 
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1.2 Velikonoční cesta 

Pro děti byla přichystána velikonoční cesta, ve které si vyzkoušely jednotlivé tech-

niky v tvůrčích dílnách a plnily různé úkoly. Mezi úkoly patřilo např. skákání v pytli, 

překážková dráha s balónkem na lžíci, trefa na cíl. U vchodu do dvorany obdržely 

kartičku a na každém stanovišti získaly razítko za splněnou aktivitu. Po získání 5 ra-

zítek dostaly slíbenou odměnu v podobě velikonoční nadílky. Milé překvapení pro 

nás bylo, že se této cesty zúčastnilo i několik studentů. 

 

Obrázek 4: Plnění úkolů a velikonoční nadílka 

1.3 Velikonoční trojboj 

Pro studenty, zaměstnance fakulty i pro dospělé z veřejnosti jsme si připravili Veli-

konoční trojboj. Ten se uskutečnil v 17:15. Tato aktivita vznikla za účelem, aby se 

dospělí vrátili do dětských časů, vystoupili ze své komfortní zóny, trochu se odvázali 

a užili si tak spoustu zábavy. Trojboj v sobě skrýval závod ve třech disciplínách: vy-

fukování vajec, překážková cesta s „vajíčkem“ na lžíci a skákání v pytli/tašce. Body 

z těchto disciplín se sčítali a vyhlašovali se první tři nejlepší. Celkem se soutěže zú-

častnilo 12 studentů. Všichni si akci pochvalovali a náš účel byl naplněn. 

 

Obrázek 5: Velikonoční trojboj 
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1.4 Turnaj v piškvorkách 

Po velikonočním trojboji následoval turnaj v piškvorkách. Jedná se o netradiční tur-

naj, na který studenti dlouho čekali. Zájem u studentů se projevil i naplněním 

kapacity. Celkem se zúčastnilo 20 studentů. I v této soutěži se vyhlašovali tři nejlepší 

hráči. Turnaj bychom pro velký úspěch rádi zopakovali i mimo tuto akci. 

 

Obrázek 6: Piškvorky 
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2 Zajištění lidských zdrojů 

Zajištění lidských zdrojů můžeme rozdělit na dvě části. První část byla tvorba úzkého 

organizačního týmu, který Velikonoce plánoval 2 měsíce. Druhou částí bylo zajištění 

spolehlivých lidí na samotnou akci. Celkem se na akci podílelo 12 lidí. 

Tabulka 1: Seznam organizátorů akce „Velikonoce na FM“ 

Velikonoce na Fakultě managementu 

Organizátoři Činnost a míra zapojení 

Denisa Pernicová Hlavní organizátor, koordinace akce, propagace, zajištění zdrojů 

Markéta Hanzalová Organizační tým, pečení, zajištění dětských her, tvorba kvízu 

Kateřina Nováková Organizační tým, zajištění materiálu, pečení 

Adriana Krištůfková Organizační tým, výlep plakátů, výzdoba, komunikace se ZUŠ 

Lucie Ferdová Příprava a realizace akce v den konání, fotografie 

Lucie Řezáčová Stanoviště, pomoc s přípravami v den konání 

Jakub Kuchyňka Velikonoční trojboj a piškvorky 

Lenka Stibalová Stanoviště 

Natálka Jarošová Stanoviště 

Tereza Řezáčová Malování na obličej 

Jana Vostrá Stanoviště 

Alice Kitzlerová Stanoviště 
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3 Rozpočet 

Z celkových 12 000 Kč, které jsme získali v rámci Interní soutěže, jsme využili 11 898 

Kč. Zajištění tvůrčí dílny a nákup cen jsou nejvýraznější nákladové položky. Dále 

velký podíl z celkové částky zaujímá nákup výzdoby a také občerstvení. S čerpáním 

rozpočtu jsme spokojeni a na akci nic nechybělo. 

Tabulka 2: Výdaje 

Realizované činnosti Skutečné výdaje Termín realizace 

Nákup výzdoby 2 333 Kč 27. 3. 2018 

Občerstvení 1 604 Kč 27. 3. 2018 

Doprovodný program (piškvorky, 

hry pro děti,  xboj) 
810 Kč 27. 3. 2018 

Ceny pro děti i studenty (nejlepší 

maska, nejlepší dýně, za soutěže) 
3 492 Kč 27. 3. 2018 

Propagace = výlep plakátu na ofici-

ální plochy, facebook 
560 Kč 27. 3. 2018 

Zajištění tvůrčích dílen 3 099 Kč 27. 3. 2018 

Celkem 11 898 Kč 27. 3. 2018 
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Závěr 

Jako u každé jiné akce pořádané FKS jsme kladli velký důraz na propagaci. Vystupo-

vali jsme v Jindřichohradecké televizi.  Vyšel článek v Jindřichohradeckém deníku a 

na webovém portálu Hradeczije. Facebook událost byla sdílena do několika místních 

Facebook skupin. Nechali jsme vytisknout plakáty, které jsme rozlepili po městě. 

Také jsme zaplatili výlep plakátů na oficiální výlepové plochy v Jindřichově Hradci. 

Akci považujeme za velmi úspěšnou. Zúčastnila se jí zejména jindřichohradecká 

veřejnost, ale i zaměstnanci fakulty se svými dětmi. Studenti fakulty se zúčastnili pře-

váženě turnajů. Podle rozdaných kartiček na velikonoční cestu se této aktivity 

zúčastnilo 50 dětí a 10 studentů. S návštěvností jsme opravdu spokojeni, protože 

dvorana byla po většinu doby zaplněna. Hradecká veřejnost si akci chválila, dle 

zpětné vazby se jim na fakultě velmi libí a jsou rádi za aktivity tohoto typu. S akcí 

jsme velmi spokojeni a rádi bychom z toho udělali každoroční tradici. 

 

Obrázek 7: Velikonoce na FM 
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