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VÝROČNÍ ZPRÁVA LETNÍ SEMESTR 2010/2011 
 
 
 
Projekt  Výtvarný ateliér a výtvarný kroužek 
Kontakt    vytvarka@siliconhill.cz 
Období   První pololetí (zimní semestr 2011/2012) 
Webové stránky  wiki.siliconhill.cz/Výtvarný kroužek, vytvarka.siliconhill.cz 
 
 
 
Informace o činnosti projektu v minulosti (minulý p ůlrok)  
 
Aktivní lidé   

• Miroslav Prajer (vedoucí projektu), 
• Alena Bergerová (nákup pomůcek, lektor výtvarných technik), 
• Hana Szüscová (nákup pomůcek, lektor výtvarných technik), 
• Tereza Ježková (vyřizování FSP – fond studentských projektů). 

 
Návrhy na odpustky do nového semestru 2011/2012 

• Alena Bergerová – základní členství 200 Kč,  
• Hana Szüscová – základní členství 200 Kč, 
• Tereza Ježková – síť 800 Kč. 
 

Info o projektu 
Projekt vznikl pro aktivní využití volného času členů klubu Silicon Hill. Výtvarný ateliér 
nabízí prostor, výtvarný materiál i lektorské vedení pro různé výtvarné techniky. Členové 
výtvarného kroužku se scházejí každé pondělí. Na začátku semestru je vždy vytvořen program 
na celý půlrok. Příchozí se mohou zúčastnit programu anebo tvořit cokoliv jiného. 
 
Stav projektu 
Funguje nepřetržitě od března 2007. Aktuálně hledáme nástupce vedoucího projektu. Projekt 
je bez problémů a mezi hlavní přednosti patří využití volného času studentů ČVUT. 

 
 

Cíle projektu na začátku daného období 
 
 Zachovat stávající stav, tzn. fungující výtvarný ateliér a pravidelné schůzky výtvarného 
kroužku, a získávat nové členy. Rozšířit počet výtvarných technik, které můžeme naučit a 
poskytnout pro ně materiál  – tzn. nejen nakoupit na ně vybavení, ale hlavně naučit se je tak, 
abychom je byly schopny předat dále. 

 
 

Zhodnocení fungování projektu 
 

Nejvýznamnější události v projektu 
Naučili jsme se hned několik nových technik: drátování hrnků a lahví, vytváření mozaiky na 
různé předměty a tzv. falešné smaltování. 
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Splněné cíle  
• dále úspěšně fungovat,  
• šířit výtvarných technik mezi studenty ČVUT 
• osvojit si nové techniky a  
• získat nové aktivní členy. 

 
Nesplněné cíle 

• nemáme :o) 
 
 

Přehled financování projektu (minulý půlrok)  
 

Získané finanční prostředky včetně prostředků získaných mimo klub Silicon Hill 
• Klub SH – rozpočet na letní semestr 2011 – 15 040 Kč 
• FSP – rozpočet rok 2011 – 10 000 Kč na spotřební materiál + 2 000 Kč na služby 

(tisk a kopírování) – z toho vyčerpáno – 5 000 Kč, zbývající čerpáme do konce roku 
 
Využití získaných finančních prostředků 
Za finance od klubu SH byl pořízen převážně spotřební materiál dle programu na celý semestr 
(viz. příloha). Pro novou techniku – falešné smaltování jsme pořídili elektrický vařič se 
dvěma plotýnkami, který dostal inventární číslo. Dále byl zakoupen výtvarný kurz drátování 
pro lektory. Z rozpočtu byly odečteny odpustky pro aktivní členy projektu a společnou 
sociální akci s projektem MacGyver. 

 
 

Cíle projektu na následující pololetí 
 

Vize do budoucnosti 
Získávat stále nové aktivní členy. Udržet stávající úroveň rojektu, aby stále dobře fungoval a 
byly plně využívány prostředky projektu. Učit se nové netradiční výtvarné techniky. 
 
Prostředky potřebné k uskutečnění vize 
Dobrá prezentace projektu, dostatek aktivnívh členů, návštěva výtvarných kurzů a 
samozřejmě dostatečné financování projektu. 
 
Požadavky do nového rozpočtu:  

 
Spotřební materiál      4 000 Kč 
2x sada šperkařských kladívek a kovadlinek   1 600 Kč 
Teambuilding – sociální akce    1 000 Kč 
Vzdělávání lektorů – výtvarné kurzy    2 000 Kč 
Odpustky       1 200 Kč 
CELKEM       9 800 Kč 

 
Ve výtvarce je nutné neustále doplňovat spotřební výtvarný materiál. Se sadami šperkařských 
kleští a kovadlinek bylo počítáno již minulý semestr, ale bohužel nebyly na skladě prodejce, 
proto byly převedeny do rozpočtu. Se sadami se naučíme novou techniku tvorby šperků 
tepaním a tak zvanou tepanou krajku. Vzdělávání lektorů je důležité z hlediska dalšího 
rozvíjení projektu a také pro variabilnější program.  
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Teambuilding je společná akce s projektem MacGyver. Koná se většinou před Vánocemi – 
vánoční besídka. Na této besídce se dělá velmi oblíbená akce „Dárečkování“, kde si aktivní 
členové projektů vyájemně nadělují vlastnoručně vyrobené dárky. 

 
 

Praktické otázky na závěr  
 
Podařilo se vyčerpat požadované peníze z minulého rozpočtu/ případně proč ne? 
Podařilo se nám vyčerpat skoro celou částku. Zbylo nám 1 523 Kč z 15 040 Kč. Toto neúplné 
vyčerpání bylo způsobeno nezakoupením šperkařských sad (viz. výše). 

 
Kolik lidí pravideln ě daný projekt navštěvuje týden/semestr? 
Minulý semestr měl projekt 4 aktivní členy. Jelikož projekt má variabilní program na každý 
semestr a každý týden, navštěvují ho lidé hodně různě. Pokud nějaká technika zaujme, 
přijdou. Pravidelně v minulém semestru chodili asi 3 – 4 lidé. Vždy se ale objevil i někdo, 
kdo si chce vyzkoušet danou naplánovanou techniku. Například na batiku a malbu na hedvábí, 
šperkování, FIMO, mozaiku, výrobu svíček nebo dlabání dýní máme tradičně úplně plno – 
docházejí židle i místo na stolech. V tomto semestru máme o dva stále členy navíc, zatím na 
se objevili na každé výtvarce. Nemalé množství lidí také využívá možnost vypůjčit si 
pomůcky i jiný materiál. Takže účast je velmi proměnlivá. 
 
Jakou udělali vedoucí propagaci svého projektu (příp. i přiložit materiály)? 
Projekt výtvarka se vždy propaguje na začátku semestru vylepením plakátků s programem na 
celý semestru. Účastnili jsme se akce prvák v menze a pravidelně aktualizujeme wiki. 

 
Jak a kde probíhá teambuildingová akce? 
Jak už bylo zmíněno, teambuilding probíhá společně s projektem MacGyver. V zimě je to 
vánoční besídka ve společenské místnosti na kolejích Strahov a v létě posezením venku nad 
dobrým jídlem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy 
 
Jako přílohu mailu zasílám plakátek s programem výtvarného kroužku na minulý i aktuální 
semestr. Všichni jsou srdečně zváni. 
 


