
Závěrečná zpráva projektu
Audiovizuální centrum SH

AVC.SH

1. Období, za které se zpráva vydává:

1. pololetí 2011 - 1.1.2011 až 30.9.2011

2. Název projektu:

Audiovizuální centrum Silicon Hill - AVC.SH

3. Link na webovou prezentaci:

http://avc.siliconhill.cz, http://audio.avc-cvut.cz

4. Informace o činnosti projektu v minulosti:

• Aktivni lidé

– Vedoucí projektu: Jan Bednář

– Zástupce vedoucího: Zdeněk Vošta

– Vedoucí AVC-ČVUT o.s.: Petr Pulc

– Řešitelé projektu: Pavel Buchtele, Vladimír Coufal, Ondřej Dedera, Jan Dlouhý, Petr Grivalský,
Stanka Kovalčíková, Jan Petřík, Ondřej Mačát, Martin Šramka

– Řešitelé mimo SH: především členové AVC-ČVUT o.s.

– Návrhy na odpustky: Jan Bednář(IT), Zdeněk Vošta(IT), Pavel Buchtele (IT), Stanka Kovalčíková
(IT)

• Stručné info, čím se projekt zabývá:
Projekt Audiovizuálního centra Silicon Hill je primárně zaměřen na vytvoření a provozování nahrávacího

studia. Studio se zabývá především nahráváním a finalní úpravou hudebních nahrávek. Další aktivitou
audiovizuálního centra je zvučení a technické zabezpečení různých akcí pořádaných klubem Silicon Hill
jako např. Installfest, Akce prvák, příp. SHOW. V rámci klubu Silicon Hill pak velmi spolupracujeme s
hudebnami a s bastlíři. Dále pak AVC.SH spolupracuje s dalšími kluby SU. AVC.SH úzce spjato s AVC-
ČVUT o.s., se kterým spolupracujeme při společném zajištění akcí.

Nahrávací studio je tu pro každého, kdo by se rád věnoval ve volném čase práci se zvukem, jak jeho
nahrávání, vlastní hudební tvorbě i experimentování, tak i zvučení živých akcí.

• Stav projektu: Funguje

5. Cíle projektu na začátku daného období:

• zvětšit počet aktivních řešitelů projektu

• dále spolupracovat s interprety, s kterými už jsme v kontaktu,

• přibrat další interprety,

• rozpracovat možnost živého zvučení (především na SiliconGrillu),

• další vybavování studia.

Zpráva projektu AVC.SH Strana 1 Klub Silicon Hill

http://avc.siliconhill.cz
http://audio.avc-cvut.cz


Závěrečná zpráva projektu
Audiovizuální centrum SH

AVC.SH

6. Zhodnocení fungování projektu (minulý půlrok):

I. Nejvýznamnější události v projektu:

• zvučení akcí v Galerii Mánes - výstava Colour passion

• zvučení na přehlídce Salon dřevostaveb

• zvučení, video stream a záznam Installfestu (spolu s AVC-ČVUT),

• spolupráce na streamování SHOW

• spolupráce se Studentskou krví - záznam přednášek

• spolupráce s Divadelní a filmovou společností Zity Kabátové,

• nahrávání kapely Půlrock,

• pokračování v nahrávání kapely Twisted Timber,

• nahrávání Kara Ben MC,

• zahájení spolupráce s kapelami Wishmasters, Womacklee,

• technické zajištění na Akci prvák - SH.

II. Cíle, které se podařilo splnit:
Všechny cíle vytyčené za minulé období se nám podařilo splnit.

III. Cíle, které se nepodařilo splnit a důvody jejich nesplnění:
-

7. Přehled financování projektu (minulý rok):

Na období, za které se zpráva vydává, bylo z rozpočtu SH přiděleno k čerpání 105.000 Kč. Z těchto financí pak
bylo ke dni 30.9.2011 čerpáno celkem 102.948 Kč včetně odpustků pro aktivní členy. Za tyto prostředky bylo
pořízeno:

MIDI kontrolér ke Cubase,
upgrade Cubase na verzi 6,
mikrofonn předzesilovač TLAudio IVORY 5051,
multipárový kabel,
mikrofonní sada na bicí OPUS Drumset M,
sluchátka Beyerdynamic DT-770,
mikrofony Shure SM58 a AKG D-5,
kompresor DBX 266XL,
efekt Lexicon MX200,
ekvalizéry DBX 1231 a FBQ1502,
flight cases,
DMX převodník a LED PAR,
prodlužovací přívody, audio kabely, konektory, di-boxy, . .
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8. Cíle projektu na následující pololetí:

• Vize do budoucnosti:

– dále zvýšit počet aktivních řešitelů projektu

– dále spolupracovat s interprety, s kterými už jsme v kontaktu,

– přibrat další interprety ke spolupráci

– pokračovat v zvučení různých akcí - od přednášek po menší koncerty

– další vybavování studiovou technikou i technikou pro live zvučení

• Prostředky potřebné k uskutečnění vize:
Rádi bychom pořídili reproduktory na zvučení různých akcí. Ačkoliv pravidelně využíváme techniku ze ško-
lícího centra, tato technika není vždy celá k dispozici a ani na některé akce zcela nestačí. Postupně (během
několika semestrů) chceme nakoupit tedy reproduktory jak středové, tak sub-basové a k nim potřebné zesi-
lovače a další příslušenství. Dále chceme pokračovat ve vybavování studia jak mikrofony či přislušenstvím,
tak i DSP pluginy pro zpracování zvuku.

• Požadavky do nového rozpočtu:
Svěštla LED PAR, DMX kabely 8.000
Odpustky a drobné nákupy 5.000
DSP pluginy 15.000
Flight cases 10.000
Mikrofony 12.000
PA - repro I 35.000
Celkem: 85.000
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9. Praktické otázky na závěr

• Podařilo se vyčerpat požadované peníze z minulého rozpočtu?

Ke dni ukončení čerpání z rozpočtu, tj. 30.9.2011, byla vyčerpána částka 102.948 Kč. Z celkového
rozpočtu 105.000 Kč tedy nebylo čerpáno 2.052 Kč. Tato částka nebyla čerpána především z toho důvodu,
že ne vždy byla přesně jasná výsledná cena objednávky (např. objednávky v cizí měně), a proto byly do
požadavků na server finance.sh zadávány o něco vyšší částky. Takto nedočerpaná suma pak byla známa
až po uzavření rozpočtu na čerpání a proto nemohla být vyčerpána.

• Kolik lidí pravidelně daný projekt navštěvuje za týden / semestr?

V rámci projektu AVC.SH uskutečňujeme pravidelné týdenní schůzky, kdy se setkáváme jak vzá-
jemně, tak za námi přicházejí návštěvy v podobě především hudebníků, kteří by ve studiu rádi nahrávali,
tak i zájemci o projekt. Schůzek se účastní pravidelně 5 aktivních řešitelů a přicházejí i méně aktivní
řešitelé.

Mimo tyto pravidelné schůzky je studio využíváno na nahrávání a následnou úpravu zde pořízených
materiálů, kde při nahrávání je většinou ve studiu dvojice z řešitelů projektu a všichni hudebníci, kteří
nahrávají. Při zpracování pak většinou pouze řešitelé, kteří se o nahrávání starali a příp. i hudebníci při
spolupráci na zvuku nahrávky.

• Jakou udělali vedoucí propagaci svého projektu?

V rámci propagace a informovanosti o projektu jsou zasílány pravidelně informace prostřednic-
tvím strahovského infomailu, spolu s AVC-ČVUT jsme pořádali dny otevřených dveří v našich studiích
(propagace na našich stránkách, v infomailu, plakáty po Strahově i na fakultách), informace o projektu
AVC byly v Průvodci prváka, dále máme svou webovou prezentaci (pracuje se na nové podobě) a
facebookové stránky. AVC se propaguje na akcích, jako je Akce prvák, SHOW, . . .

• Jak a kde probíhala teambuildingová akce?

Teambuildingová akce neproběhla.
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