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Úvod 

Halloween na Fakultě managementu se uskutečnil dne 31. 10. 2017. V pořadí se jed-

nalo o již druhý ročník této akce. Hlavní náplní bylo vyřezávání dýní a doplňkové 

soutěže. Oproti roku 2016 jsme chtěli vylepšit nejen celý program, ale i výzdobu a 

propagaci této akce. Našim přáním bylo druhý ročník pozvednout zase o úroveň výše. 

 

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. Hlavní náplní pro-

gramu bylo vyřezávání dýní a soutěž o tu nejhezčí dýni jak v kategorii děti, tak i 

dospělí, kam spadala nejen veřejnost, ale i studenti. Během akce jsme měli připra-

vený kouzelně strašidelný svět pro děti, soutěž o nejlepší masku a kvíz pro dospělé. 

Letošní novinkou bylo malování na obličej a skvělé občerstvení od Střapaté Bo-

hunky. Ta si pro nás připravila muffiny, prsty, želé, punč atd. Celý program byl 

ukončen před 19:00 a pak následovala úniková hra pro veřejnost a studenty. Od 

19:30 bylo navíc připraveno promítání hororu pro celou akademickou obec. 

 

Obrázek 2: Občerstvení a ceny 

1.1 Vyřezávání dýní 

Při příchodu do dvorany si každý návštěvník mohl vybrat dýni, která mu je nejsym-

patičtější. 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 na zahradě Fakulty 

managementu a mohlo začít hlasování. Nejlepší dýni jak v kategorii děti, tak i v kate-

gorii dospělí vybrali návštěvníci této akce. 

 

Obrázek 3: Vyřezávání dýní 
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1.2 Kouzelně strašidelný svět pro děti 

Ke kouzelně strašidelnému světu jsme využili učebnu 109. Vyzdobili jsme ji Hallowe-

enskou tématikou a nechali jsme zatemněno pro tu správnou atmosféru. V dětském 

koutku děti mohly soutěžit v celkem 6 disciplínách. Zahrály si dýňové kuželky (bow-

ling), zkusily své štěstí v hodu na cíl a to jak do kouzelného klobouku, tak i kroužky 

na různě ohodnocené tyčky. Ti odvážnější sáhly i do tajemné nádoby, kde si mohly 

najít a vytáhnout nějakou sladkost. Ve vědomostním kvízu jsme děti prověřili, jak 

moc znají večerníčky a ostatní pohádky. 

Ovšem nejoblíbenější podle našeho mínění byla mumifikace. Děti dostaly toaletní 

papír a musely sami sebe zabalit do tohoto papíru, aby vypadaly jako mumie. Občas 

se u tohoto stanoviště sešlo více dětí, tak mezi sebou mohly soutěžit o to, kdo se za-

balí jako první. Po splnění každého úkolu si děti vybraly sladkosti z kouzelných 

klobouků a dostaly samolepku smajlíka. Celkem tento dětský koutek navštívilo více 

jak 15 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 prvního ročníku jsme i letos vyhlašovali nejlepší masku. Tentokrát jsme 

všechny děti zavolali na „pódium“ a vyzvali dospělé k potlesku, který si děti zaslou-

žily. Nejdříve dostaly všichni malou sladkost za odměnu. Poté následovalo vyhlášení 

tří nejlepších masek, rozdaní cen a opět potlesk naším nejmladším účastníkům. 
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Obrázek 5: Vyhlášení nejlepší masky 

1.4 Kvíz pro dospělé 

Abychom na naše dospělé nezapomněli, vytvořili jsme pro ně kvíz. Celkem bylo vyle-

peno 10 otázek na různých stanovištích ve dvoraně (občerstvení, 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 pro-

gramu až do cca 18:30. Celkem se zapojilo zhruba 25 hráčů. Pak jsme losovali ze 

správně vyplněných kvízů výherce. 

1.5 Malování na obličej 

Letošní novinkou bylo malování na obličej od naší studentky, která se této činnosti 

věnuje.  S velkým překvapením se kromě dětí nechali pomalovat i naši studenti. Cel-

kem toto stanoviště navštívilo zhruba 20 lidí. 

 

Obrázek 6: Malování na obličej 
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1.6 Úniková hra 

Po skončení Halloweenu následovala od 19:00 úniková hra s Halloweenskou témati-

kou. Nejdříve šla veřejnost a poté studenti. Z řad středních škol se nám bohužel 

přihlásil pouze jeden tým, který to na poslední chvíli zrušil.  Celkově se úniková hra 

velmi povedla, někteří se malinko báli, jiní zase spíše smáli, ale od všech máme pouze 

pozitivní ohlasy. Na závěr bych chtěla říci, že se této hry zúčastnilo 9 týmu po 3 – 4 

členech a celkem se jich přihlásilo 28.  

 

Obrázek 7: Úniková hra 

1.7 Horor 

V kinosále FM VŠE jsme promítali od 19.30 horor „Stáhni mě do pekla“. Celkem přišlo 

zhruba 20 studentů. Na promítání jsme měli oficiální práva. Film nám zadarmo za-

půjčila filmová distribuční a produkční společnost Bohemia Motion Pictures a. s.   

Společně jsme se domluvili, že film bude určen pouze pro akademickou obec a bude 

propagován jen na půdě fakulty. 

 

Obrázek 8: Plakát „Horor na Halloween“ 
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2 Zajištění lidských zdrojů 

Celá akce se dá rozdělit na dvě části a to na samotný Halloween, který skončil před 

19:00 a na únikovou hru. Celkem mi pomáhalo 14 lidí, někteří se zapojili i do příprav, 

někteří až na samotnou akci, ale všichni byli skvělí a odvedli perfektní práci. Bez nich 

by tato akce nebyla tak úspěšná. V následujících tabulkách se můžete podívat na míru 

zapojení jednotlivých studentů. 

Tabulka 1: Seznam organizátorů akce „ Halloween na FM“ 

Halloween na Fakultě managementu 

Organizátoři Činnost a míra zapojení 

Denisa Pernicová Hlavní organizátor 

Adéla Karlíková Tvorba kvízu, příprava a realizace akce 

Kateřina Nováková Tvorba výzdoby, příprava a realizace akce 

Adriana Krištůfková Tvorba výzdoby, příprava a realizace akce, výlep plakátů 

Natálie Jarošová Tvorba výzdoby, příprava a realizace akce 

Jiří Chalupský Technické zajištění akce 

Jana Sochnová Kouzelně strašidelný svět pro děti 

Tereza Řezáčová Malování na obličej 

Daniel Kraval Fotografování 
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Tabulka 2: Seznam organizátorů únikové hry 

Úniková hra 

Organizátoři Činnost a míra zapojení 

Petr Svoboda Hlavní organizátor 

Denisa Pernicová Spoluorganizátor 

Alena Mečířová Komparz 

Adéla Karlíková Komparz 

Natálie Jarošová Komparz 

Adriana Krištůfková Komparz 

Kateřina Nováková Komparz 

Jiří Chalupský Komparz 

Ondřej Miklošin Komparz 

Lucie Pilátová Komparz 

Marie Floriánková Komparz 

Gabriela Smetanová  Komparz 
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3 Rozpočet 

Tabulka 3: Předpokládaný rozpočet 

Realizované činnosti Předpokládané výdaje Termín realizace 

Nákup dýní na vyřezání 3 000 Kč 31. 10. 2017 

Občerstvení 3 000 Kč 31. 10. 2017 

Doprovodný program (hudba, úni-

ková hra, hry pro děti) 
2 000 Kč 31. 10. 2017 

Masky a tvorba kulis 1 500 Kč 31. 10. 2017 

Ceny pro děti i studenty (nejlepší 

maska, nejlepší dýně, za soutěže) 
2 000 Kč 31. 10. 2017 

Propagace 500 Kč 31. 10. 2017 

Celkem 12 000 Kč  

 Tabulka 4: Skutečný rozpočet 

Realizované činnosti Skutečné výdaje Termín realizace 

Nákup dýní na vyřezání 2 781 Kč 31. 10. 2017 

Občerstvení 3 000 Kč 31. 10. 2017 

Doprovodný program (úniková hra, 

hry pro děti) 
1 695 Kč 31. 10. 2017 

Masky a tvorba kulis 2 795 Kč 31. 10. 2017 

Ceny pro děti i studenty (nejlepší 

maska, nejlepší dýně, za soutěže) 
1 319 Kč 31. 10. 2017 

Propagace = výlep plakátu na ofici-

ální plochy 
360 Kč 31. 10. 2017 

Celkem 11 950 Kč  

Celkový rozpočet 12 000 Kč nám pokryl veškeré výdaje spojené s Halloweenem. 

Skutečné výdaje u jednotlivých činností se již malinko liší od předpokládaných vý-

dajů. Velmi záleželo na tom, v jaké cenové hladině se nám podařilo sehnat dýně, 

veškeré ceny a další věci potřebné k doprovodnému programu. Jelikož jsme v těchto 

činnostech ušetřili, vložili jsme více peněz do masek a kulis. Pro kulisy jsme jeli do 

Prostějova a do Prahy, z toho důvodu jsou v ceně započítány i pohonné hmoty. Do-

vezli jsme kulisy jako velkého svítícího pavouka, rakev, mnicha, oběšence, náhrobky 

atd. Něco bylo použito na Halloween a zbytek jsme využili na únikovou hru. 
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Závěr 

U letošního ročníku jsme kladli velký důraz na propagaci. Vystupovali jsme v rádiu 

Česká Kanada. Běžela pozvánka v Jindřichohradecké televizi.  Vyšel článek v Jindři-

chohradeckém deníku a na webovém portálu Hradeczije. Facebook událost byla 

sdílena do několika místních Facebook skupin. Nechali jsme vytisknout plakáty, 

které jsme rozlepili, jak po základních a středních školách, tak i po městě. Také jsme 

zaplatili výlep plakátů na oficiální výlepní plochy v Jindřichově Hradci.  

Za organizátory mohu říci, že naše přání pozvednout Halloween o úroveň výše se 

naplnilo. Při odchodu nám lidi velmi děkovali za akci a chválili si jí. Studentům se také 

velmi líbila. Kouzelně strašidelný svět pro děti, malování na obličej i kvíz sklidili 

velký úspěch. Rozdalo se a vyřezalo všech 60 dýní a odhadujeme, že se akce zúčast-

nilo cca 100 lidí. Na závěr bych chtěla říci, že jsme měli zapůjčenou výzdobu i od ZŠ 

Jindřichův Hradec II. Na fotkách na další straně se můžete podívat na porovnání prv-

ního a druhého (letošního) ročníku. Fotky o narůstajícím zájmu značně vypovídají a 

my organizátoři se už těšíme na další ročník, který bude zase o kousek lepší a větší. 
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Obrázek 9: Halloween na FM 1. ročník (2016) 

 

Obrázek 10: Halloween na FM 2. ročník (2017) 
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