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1 Úvod 

1.1 Účel dokumentu 

 Tento dokument slouží jako projektová dokumentace vyžadovaná interním předpisem 

klubu Silicon Hill (dále jen SH) Projekty klubu. Obsahuje část o činnosti projektu za období 

1.10.2011 – 29. 2. 2012 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1. 3. 2012 – 

31. 12. 2012 (dále jen nadcházející období). 

1.2 Charakteristika projektu 

 Cílem projektu je vytvoření soutěže, ve které se příznivci stolního tenisu mohou poměřit 

s ostatními studenty ze strahovských kolejí. Liga nabízí aktivní trávení volného času 

s možností poznat nové kamarády a vyzkoušet si soutěžní prostředí. 

1.3 Aktivní lidé v projektu 

• Ondřej Kliment, 16772 

• Jiří Hanč, 16464 
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2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období 

2.1 Cíle projektu na uplynulé období 

- zlepšení propagace mezi studenty (akce Prvák) 

- vytvořit nový webový server, který by lépe sloužil účastníkům ligy 

- závěrečný večírek spojit s finále a bojem o 3.místo v SH Centru za přítomnosti hráčů 

- plus další nápady, které vyplynou z chodu soutěže 

2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období 

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu 

 

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit 

- propagace – účast na Akci Prvák, mailinfo, plakáty na nástěnkách SH na každém bloku 

- finále a souboj o třetí místo odehrány na závěrečném večírku s velkým publikem 

- další – domluvena možnost nechávat a získat soutěžní formuláře na vrátnici bloku 4, což je 

hojně využíváno 

- videodokumentace a fotografie z finálových zápasů 

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit 

Webový server není nový, ale byl doplněn o zbytek informací a poskytuje vše potřebné.  

2.3 Propagace projektu 

K propagaci projektu jsme využili Akce Prvák, kde jsme nabízeli informační letáčky a 

odpovídali na kladené dotazy. Dále jsme vyvěsili plakáty upozorňující na začátek nového 

ročníku na klubových nástěnkách na všech blocích. 

2.4 Využívání projektu 

 Maximální kapacita projektu je 64 hráčů. Kapacita byla zcela vyčerpána s tím, že další 

zájemce jsme museli odmítnout. Hráči byli rozděleni do 8 skupin, ze kterých vzešli účastníci 

play-off a dámy se o prvenství utkaly ve speciální skupině po odehrání základní části. 

 V každé skupině se odehrálo 28 zápasů, ve vyřazovací části 32 zápasů a v dámské finálové 

skupině 10 zápasů. Celkem tedy 266 utkání. 
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2.5 Přehled financování projektu 

2.5.1 Získané finanční prostředky 

Klub projekt podpořil částkou 8000 Kč. 

2.5.2 Využití získaných finančních prostředků 

Peníze jsme využili na ohodnocení vítězů a občerstvení na závěrečném večírku. 

2.6 Teambuilding 

Teambuilding neproběhl. 
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3 Cíle projektu pro nadcházející období 

3.1 Vize projektu 

Okolnosti nenutí  měnit chod projektu, bude tedy nadále pokračovat stejným způsobem.  

3.2 Organizační zajištění realizace 

 Chod soutěže zajišťují vedoucí Ondřej Kliment a Jiří Hanč. Jedná se o registraci, rozlosování 

soutěže, zapisování výsledků, aktualizaci a tvorbu webu a přípravu závěrečného večírku. 

Výsledky lze po souhlasu hospodářky na bloku 4 odevzdávat na vrátnici tohoto bloku proto, 

aby to bylo pro hráče i vedoucí jednodušší.  

 S přípravou večírku nám pomáhají přátelé z řad hráčů. Fotografování a videodokumentaci 

finálových utkání zajišťuje Marek Votroubek.  

3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora 

Projekt nemá finančně náročné položky. 



 

5 

 

4 Dodatek zprávy 

 Snažíme se vytvářet projekt, který je schopný nabídnout účastníkovi to, co od něj očekává. 

Naší snahou je přizpůsobovat chod soutěže potřebám a možnostem hráčů. Dokladem o tom 

jsou kladné reference z řad hráčů, ale i od vedoucích ostatních projektů. 

 Jako jeden z projektů klubu Silicon Hill máme velmi dobrý poměr potřebné finance/počet 

aktivně využívajících členů. 
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Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období 

Ref. Název Částka  

3333 Odpustek IT 800 

3437 2x sada pohárů 1441 

3438 Dárkové poukazy 3000 

3476 Ostatní 2529 

Celkem: 7770,- 

 

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období 

Název Částka  

-  

Celkem: 0 
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Příloha B. Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející 

období 

UID Jméno Činnost Odpuštěno 

16772 Ondřej Kliment Vedoucí projektu IT 
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Příloha C. Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období 

Provozní náklady 

 0 

Investiční náklady 

 0 

Osobní náklady 

2x sada pohárů 3000 

2x dárkový poukaz 2000 

3x květina 400 

občerstvení 6800 

IT odpustek 1600 

Celkem 13800,- 

 

Ekonomická činnost 

Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období 0,- 
 


