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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. 3. 2012 – 31. 12. 2012 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1.1.2013 –
31.12.2013 (dále jen nadcházející období).

1.2

Charakteristika projektu

Projekt Fotokomora slouží studentům, které baví klasické fotografické postupy a chtějí
zdokonalovat své fotografické dovednosti. Projekt spravuje temnou komoru na bloku 10,
která je postupně opravována a vylepšována.

1.3

Aktivní lidé v projektu


Pavel Krásenský, 18548 - vedoucí projektu
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Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období

2.1

Cíle projektu na uplynulé období

• Zajištění plynulého fungování projektu
• Výstavka - umístění rámů s fotografiemi na chodby bloku 10
• Zprovoznění druhého zvětšovacího přístroje
• Vylepšení „červeného“ bezpečného osvětlení

2.2
2.2.1

Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období
Nejdůležitější události v projektu

Ve fotokomoře bylo změněno uspořádání místnosti pro lepší ergonomii a rychlejší práci.
Definitivní vyřešení zatemnění okna přineslo možnost bezpečné práce s filmy i ve dne.
2.2.2

Cíle, které se podařilo splnit

Původní červené osvětlení, sestávající pouze z jednoho závěsného svítidla, bylo posíleno
druhou lampou se žárovkou. Díky vyšší intenzitě osvětlení je nyní práce ve fotokomoře
příjemnější, aniž by hrozilo poškození fotocitlivých materiálů. Dále byl zprovozněn druhý
zvětšovací přístroj (Magnifax III).
2.2.3

Cíle, které se nepodařilo splnit

Nepodařilo se uspořádat výstavu fotografií na chodbách bloku 10, zejména z časových
důvodů. Tento plán se posouvá na příští období, kromě vyzdobení chodeb bloku bude cílem
této výstavky také propagovat projekt.

2.3

Propagace projektu

Projekt má funkční webové stránky. Propagován byl pomocí projektových plakátů.
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2.4

Využívání projektu

Návštěvnost projektu v uplynulém období byla podobně jako v období minulém asi 1-2
osoby za týden. Během prázdnin byla návštěvnost nižší.

2.5
2.5.1

Přehled financování projektu
Získané finanční prostředky

Projekt byl financován pouze z rozpočtu klubu Silicon Hill. Celkové získané finanční
prostředky činily 8000Kč.
2.5.2

Využití získaných finančních prostředků

Z rozpočtu byl nakoupen materiál, nutný pro běh fotokomory - chemikálie, fotopapíry a
drobnosti. V tuto chvíli ještě nebyl rozpočet zcela vyčerpán a některé zmiňované položky
ještě nemají své ref. číslo.

2.6

Teambuilding

Teambuilding v projektu neproběhl.
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3.1

Cíle projektu pro nadcházející období

Vize projektu

• Zajištění plynulého fungování projektu
• Výstavka - umístění rámů s fotografiemi na chodby bloku 10
• Hledání potenciálních správců / správkyň

3.2

Organizační zajištění realizace

V projektu nenastaly žádné personální změny, místnost také zůstává nadále stejná.

3.3

Požadovaná hmotná a technická podpora

Investice v nadcházejícím období jsou spojeny zejména s běžným provozem projektu fotopapíry a chemie. Není plánován nákup žádných dražších položek.
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Dodatek zprávy
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Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období
Ref.

Popis

Částka

4008,4470

Odpustky

2100,-

4379

Fotopapíry

1200,-

4378

Černá barva ve spreji

4399

Destilovaná voda

118,37,-

Vyvolávací tank na filmy

1 000,- (odhad)

Fotopapíry a chemie

3 500,- (odhad)

Celkem:

8 000,- (odhad)

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období
Popis

Částka

Projekt nemá ekonomickou činnost
Celkem:

-
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Příloha B.

Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející

období
UID
18548

Jméno
Pavel Krásenský

Činnost
Správce projektu

Odpuštěno
IT, Fotoateliér
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Příloha C.

Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady
Fotopapíry
Chemie
Drobný spotřební materiál

1 500,1 000,400,-

Investiční náklady
Zvětšovací objektiv

1500,-

Osobní náklady
Odpuštění členských příspěvků (2xIT, 2xFotoateliér)
Celkem

3 600,8 000,-

Ekonomická činnost
Projekt nemá ekonomickou činnost

-
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