
Zpráva	  o	  činnosti	  projektu	  FOTOATELIER	  
Období	  za	  které	  se	  vydává:	  2011-‐Q2	  (2.	  Kvartál	  2011)	  

	  
Název	  projektu:	  FOTOATELIER	  
	  
Odkaz	  na	  web:	  http://wiki.siliconhill.cz/Fotoatelier	  

	  
Informace	  o	  činnosti	  projektu:	  
	  

Aktivní	  lidé	  v	  projektu:	  
Milan	  Havlík	  –	  vedoucí	  projektu	  
Jan	  Popl	  –	  technická	  podpora	  přimo	  na	  bloku	  6.	  
	  

Cíle	  projektu:	  
Poskytování	  technického	  zázemí	  a	  odborné	  pomoci	  při	  fotografování	  pro	  
zájemce	  z	  řad	  členů	  klubu	  SH.	  Vzájemná	  konfrontace	  profesionálních	  
fotografů	  a	  fotoamatérů	  za	  účelem	  předávání	  zkušeností.	  
	  

Stav	  projektu:	  
	   Projekt	  fotoatelier	  aktivně	  funguje.	  Aktuální	  počet	  fotografů	  pro	  období	  
2011-‐Q2	  navštěvující	  fotoatelier	  byl	  25.	  Počet	  fotografů	  se	  neustále	  navyšuje	  I	  přes	  
zvýšení	  semestrálního	  poplatku	  za	  využívání	  z	  300,-‐	  CZK	  na	  500,-‐	  CZK.	  
	  
Cíle	  pro	  následující	  období:	  

-‐ Doplnit	  a	  zpřístupnit	  literature,	  která	  je	  pro	  členy	  fotoatelieru	  k	  zapůjčení.	  
-‐ Nákup	  nového	  vybavení	  viz	  žádost	  do	  rozpočtu.	  
-‐ Pokus	  o	  nějaké	  setkání	  fotografů	  za	  účelem	  předání	  zkušeností.	  
-‐ Dotažení	  vize	  o	  profesionálních	  workshopech	  od	  IDIFu.	  

	  
Zhodnocení	  fungování	  projektu	  za	  minulé	  období:	  
V	  minulém	  období	  bych	  fungování	  hodnotil,	  jako	  udržovací	  stav.	  Vytíženost	  projektu	  
nebyla	  taková	  jakou	  jsem	  očekával.	  Bylo	  to	  způsobeno	  znovuobnovením	  provozu	  po	  
pozastavení	  celého	  klubu	  SH,	  které	  nastalo	  déle,	  než	  všichni	  očekávali	  a	  tím	  pádem	  
projekt	  byl	  take	  spuštěn	  déle.	  Nicméně	  podařilo	  se	  nám	  v	  tomto	  období	  provádět	  
opravy	  a	  celkové	  vylepšování	  projektu	  –	  místnosti.	  Podařilo	  se	  nám	  aktualizovat	  wiki	  
stránku	  projektu	  a	  doplnit	  jí	  o	  rezervační	  system	  pro	  místnost	  fotoatelieru.	  Došlo	  
take	  k	  výměně	  starého	  zatemění	  místnosti	  a	  nastříkání	  rámů	  oken	  na	  černo.	  
	  
Přehled	  financování	  projektu	  za	  minulé	  období:	  
předpokládaný	  příjem:	  12.500,-‐	  CZK	  
	  
Schválený	  rozpočet:	  18.480,-‐	  CZK	  
-‐	  Fotoateliér	  (Ekonomická	  činnost):	  6.880,-‐	  CZK	  
-‐	  Fotoateliér	  -‐	  ostatní	  výdaje:	  11.600,-‐	  CZK	  
	   	  



	  
Výdaje:	  

-‐ Fotoateliér	  (Ekonomická	  činnost):	  
o ČERNÉ	  papírové	  foto	  pozadí	  -‐	  role	  2,72x11m	  BLACK	  Ref:	  3072:	  1.700,-‐	  CZK	  
o BÍLÉ	  papírové	  foto	  pozadí	  -‐	  role	  2,72x11m	  SUPER	  WHITE	  Ref:	  3073:	  1.450,-‐	  CZK	  
o Zůstatek	  na	  konci	  období:	  3.730,-‐	  CZK	  
	  
-‐ Fotoateliér	  -‐	  ostatní	  výdaje:	  
o odpustky	  2011/2	  Ref:	  3054:	  1.800,-‐	  CZK	  
o Oprava	  zábleskových	  generátorů	  S600	  Ref:	  3070:	  2.917,-‐	  CZK	  
o Stativový	  jeřáb	  Ref:	  3071:	  2.010,-‐	  CZK	  
o Octagon	  softbox	  Ref:	  3081:	  4.992,-‐	  CZK	  
o Zůstatek	  na	  konci	  období:	  -‐119,-‐	  CZK	  
	  

Požadavky	  do	  nového	  rozpočtu:	  
o 3x	  redukční	  kabely	  k	  zábleskům	  -‐	  600,-‐	  CZK	  
o Náhradní	  pilotní	  žárovka	  -‐	  300,-‐	  CZK	  
o 3	  papírový	  pozadí	  -‐	  4500,-‐	  CZK	  
o Rádiový	  odpalovače	  -‐	  2500,-‐	  CZK	  
o Mobilní	  ventilátor	  -‐	  3000,-‐	  CZK	  
o Bateriový	  generátor	  s	  dvěma	  zábleskama	  -‐	  22000,-‐	  CZK	  

	  
	  


