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1.1

Úvod
Účel dokumentu

Tento dokument slouží jako projektov{ dokumentace vyžadovan{ interním předpisem
klubu Silicon Hill (d{le jen SH) Projekty klubu. Obsahuje č{st o činnosti projektu za období
1.10.2011 – 29. 2. 2012 (d{le jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1. 3. 2012 –
31. 12. 2012 (d{le jen nadch{zející období).

1.2

Charakteristika projektu

Projekt se zabýv{ chovem včel na strahovských kolejích. Cílem je sezn{mit studenty
technických oborů se včelařením jako koníčkem i s možností zapojit techniku
k pozorov{ní včelstev.

1.3

Aktivní lidé v projektu
Martin Kolacia (10740)
Miloslav Mikulčík (11326)
Peter Poczoš (11838)
Karel Landa (7760)
Jaroslava Vidnerov{ (14974)
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2.1

Zpr{va o činnosti projektu za uplynulé období
Cíle projektu na uplynulé období

Vzhledem k tomu, že minulé období (1.10.2011-29.2.2012) je pro včely období klidu, hlavním
cílem bylo sestavení pozorovacího úlu pro n{sledující sezonu.

2.2

Zhodnocení fungov{ní projektu v uplynulém období

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu
-ž{dné-

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit
Sestavení pozorovacího úlu

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit
-ž{dné-

2.3

Propagace projektu

V únorovém mail infu vyjde/vyšla informace o pozorovacím úlu s výzvou o pomoc
s oživením senzorů a kamery. Čl{nek zde.

2.4

Využív{ní projektu

Ve zjišťovaném období nebyl projekt využív{n z důvodu zimního klidu. Na konstrukci
pozorovacího úlu se zatím podíleli pouze aktivní členové projektu.
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2.5

Přehled financov{ní projektu

2.5.1 Získané finanční prostředky

Projekt byl v minulém období financov{n pouze z prostředků klubu SH. Byla
požadov{na č{stka 3000,- Kč.

2.5.2 Využití získaných finančních prostředků
Veškeré použité prostředky byly vynaloženy na výrobu pozorovacího úlu(viz příloha A).
Léčiva použit{ pro povinné podzimní léčení se podařilo získat zdarma, proto nebyla tato
položka vyčerp{na.

2.6

Teambuilding

Neděl{me
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3.1

Cíle projektu pro nadch{zející období
Vize projektu

(Za předpokladu, že obě zazimovan{ včelstva přežijí)
Vytvoření 2 oddělků (mladých včelstev)
Přesun jednoho včelstva z původního úlu do pozorovacího
Oživení senzorů a přenos dat na web
Získ{ní nových aktivních členů

3.2

Organizační zajištění realizace

Spíše pro info kde jsme (protože jediné co chybí k realizaci je čas a lidské zdroje): Projekt
Včely využív{ jako prostory pozemek SUZ za blokem 11. D{le potřebujeme místnost na
uskladnění nevyužívaných č{stí úlů, ochranných a pracovních pomůcek, a medometu. V ZS
11/12 se využívala místnost 7/222. V letním semestru je pl{nov{no stěhov{ní do místnosti
7/223 (důvodem je reorganizace místností využívaných klubem na bloku 7).

3.3

Požadovan{ hmotn{ a technick{ podpora

Projekt Včely v n{sledujícím období ž{d{ pouze minimum financí na nutné n{klady spojené
s ročním ošetřov{ním včelstev (sklenice na medobraní, léčiva, doplnění zimních z{sob
cukru).
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Dodatek zpr{vy

5

Příloha A. Čerp{ní rozpočtu v uplynulém období
Ref.

Popis

Č{stka

3383

Ocelov{ tkanina na dno úlu, hřebíky

178,-

3579

Dřevěné dno úlu, spojovací materi{l

445,-

3580

Teplotní čidla na testov{ní (5ks)

165,-

3603

Teplotní čidla DS18B20 (15ks)

782,-

3604

TP-LINK POE kit pro řídící router

444,2014,-

Celkem:

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období
Popis

Celkem:

Č{stka

0,-
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Příloha B.

Odpuštění členských příspěvků pro nadch{zející

období
UID

Jméno

Činnost

Odpuštěno
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Příloha C.

Požadavky do rozpočtu pro nadch{zející období

Provozní n{klady
Cukr, krmítka
Rukavice (5 p{rů)
Léčiva
Sklenice na med

1000,1000,1500,500,-

Investiční n{klady
0,Osobní n{klady
Celkem

0,4 000,-

Ekonomick{ činnost
Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadch{zející období

0,-
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