
 

 
 

Halloweenský víkend – vyhodnocení 
V sobotu a neděli 23. – 24. října 2021 se konal Halloweenský víkend určený dětem. 
 
Akci připravil realizační tým ve složení: 
Monika Faltová, Zdena Zuzana Bednářová, Marie Nosková, Dáša Šťovíčková, Lenka 

Kameníková, Martin Dítě, Karel Bednář, Petra Chlubnová  

Webová prezentace: Jan Bartoš 

Tvorba plakátů a fotodokumentace: Zdena Zuzana Bednářová 

 

Program víkendu: 

• Halloweenské tvořivé dílny: 
- malování na plátno připravila a realizovala Marie Nosková a Dáša Šťovíčková 
- výrobu netopýrů, halloweenských světýlek, duchů se svítícími nosy a malování 

na kamínky a papírové talíře připravila a realizovala Zdena Zuzana Bednářová  
- podzimní aranžování malých dýní připravila a realizovala Petra Chlubnová 
- pomoc při tvoření dělala Lenka Kameníková 

• Strašidelná Krušina: 
- realizaci navrhla Marie Nosková 
- přípravu stanovišť udělali Marie Nosková, Monika Faltová, Dáša Šťovíčková, 

Martin Dítě, Karel Bednář, Ivo Šťovíček 
- strašidelný příběh vyprávěla u ohně Marie Nosková 
- hororové příběhy četly u ohně Dáša Šťovíčková, Monika Faltová, Zdena 

Zuzana Bednářová 
- oheň zajistil Jarda Janoušek a Karel Suchý 
- bezpečnost zajišťoval Bohumil Kučera za Sbor dobrovolných hasičů Lukavec  
- obsluhu u občerstvení u ohně (vuřty, limonády) zajišťovala Blanka Janoušková 

• Divadlo Halloweenská pohádka: 
- zajistila Monika Faltová a Zdena Zuzana Bednářová 
- představení zahrála loutkoherečka Jarmila Enochová, divadlo Rolnička, 

Liberec 
 
Akce se zúčastnilo celkem: 
Sobotní program (Halloweenské tvořivé dílny a Strašidelná Krušina): 

- 50 dětí 
- 45 dospělých 

Nedělní program (divadelní představení): 
- 24 dětí 
- 16 dospělých 



 

 
Medializace víkendu: 
• https://jicinsky.denik.cz/ctenar-reporter/foto-halloweensky-vikend-v-lukavci-patril-

detem-podivejte-se-jak-si-ho-uzily-202.html 
• Halloweenský víkend v Lukavci patřil dětem, Jičínský deník dne 27. října 2021 
 
Ohlasy účastníků: 
• Mám čtyři děti různého věku a je skvělé, že tvořivé dílny bavily všechny mé děti. 

Pro každý věk bylo připraveno něco. 
 
• Ještě jednou bych chtěla poděkovat za víkendové akce. Tvoření, Strašidelná 

Krušina s opékáním byly skvělé, stejně tak i divadélko paní Enochové. Vím, co 
příprava takových akcí stojí práce, úsilí a času mnoha lidí. Velice si toho vážíme 
a jsme moc rádi, že Lukavec takto "pečuje" o své (nejen) nejmenší občánky.  

 
• Jarmila Enochová je skvělá dáma a s dětmi to umí! Její pohádky jsou prostě 

wauuu! 
 
• Pohádka byla super! 
 
 
 
Děkujeme všem rodičům s dětmi za milou účast a přátelskou atmosféru. 

Těšíme se na příští setkání. 
Kulturní výbor Lukavce 
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