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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
1.10.2011 – 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

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
• Hledání potenciálních správců / správkyň

2.2

Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu


V jarních měsících byla uspořádána fotografická soutěž, jejíž vyhlášení a předání cen
výhercům proběhlo o prázdninách v grillcentru.



Samotná fotokomora byla vylepšena z hlediska komfortu práce i maximální
dosažitelné kvality fotografií.

Červené bezpečné osvětlení bylo posíleno LED

lampami pro větší intenzitu světla a snažší práci, díky pořízenému objektivu
Rodenstock je zase možné dělat ostřejší zvětšeniny většího formátu z kinofilmu. Ke
zvětšovacímu přístroji byl doplněn držák filtru pod objektiv, za pomoc s jeho
výrobou patří poděkování J. Pospíšilovi.
2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit


Projekt fungoval bez přestávky, fotokomoru bylo možné navštívit po celý
akademický rok i přes prázdniny.



Na chodbu před fotokomorou byly instalovány panely s fotografiemi, momentálně se
v nich nacházejí vítězné fotografie z jarní soutěže.

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit


Nepodařilo se najít další správce či správkyně fotokomory, případně studenty, kteří
by v budoucnu převzali tento projekt.

2.3

Propagace projektu


Projekt se zúčastnil Akce prvák, bylo zde prezentováno několik fotografií
vytvořených ve strahovské fotokomoře



Jarní fotosoutěž byla propagována formou plakátů na blokových nástěnkách a článku
v mailinfu.
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2.4

Využívání projektu

V období od 1.1.2013 do 17.11. 2013 byl projekt fotokomora navštíven 45 krát (dle návštěvní
knihy). Odpovídá to necelé jedné návštěvě týdně, ve zkouškovém období a během letních
prázdnin však byla návštěvnost nižší a naopak během semestru vyšší – asi 2 návštěvy týdně.

2.5

Přehled financování projektu

2.5.1 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. Po
úpravě rozpočtu byla část prostředků určených na nákup materiálů použita k investici do
nového zvětšovacího objektivu. Rozpočet byl za uplynulé období zcela vyčerpán.

2.6

Teambuilding

Teambuilding v projektu neproběhl.
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3.1

Cíle projektu pro nadcházející období
Vize projektu

Získat nástupce pro vedení projektu.

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.Vhodný by byl dále nákup objektivu s ohniskem 80mm pro tvorbu
zvětšenin z filmu středního formátu 6x6 a 6x7cm.
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Dodatek zprávy
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Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období
Ref.

Název

Částka

5087

Odpustky LS 2013

1300

5346

Lišta na dveře

5428

Fotografická soutšž

5429

Fotografická soutěž – filmy

5449

Zvětšovací objektiv

1500

5594

Fotopapíry

1687

5667

Odpustky ZS2013

1300

139

Celkem:

1481
593

8000,-

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období
Název

Částka

Projekt nemá ekonomickou činnost
Celkem:
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Příloha B.

Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející

období
UID
18548

Jméno
Pavel Krásenský

Činnost
Vedoucí projektu

Odpuštěno
IT,
Fotoateliér
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Příloha C.

Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady
Fotopapíry
Chemie
Drobný spotřební materiál

2500,1500,200,-

Investiční náklady
Zvětšovací objektiv pro střední formát

2500,-

Osobní náklady
Odpuštění členských příspěvků (IT, Fotoateliér)
Celkem

1300,8 000,-

Ekonomická činnost
Projekt nemá ekonomickou činnost
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