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Aktivní lidé
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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 informace o sportovní soutěži – lize
ve stolním tenise pro studenty ČVUT a ostatní členy klubu Silicon Hill.

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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Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období

2.1

Cíle projektu na uplynulé období

Udržet projekt v chodu a nabídnout ho co největšímu počtu zájemců.

2.2
2.2.1

Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období
Nejdůležitější události v projektu

Soutěž zdárně probíhala (resp. probíhá) v každém semestru a je o ní stále zájem. V letošním
roce se soutěže účastní 30 strahovských hráčů.
2.2.2

Cíle, které se podařilo splnit

Projekt je stále v chodu a účastní se ho aktivně noví i bývalí členové ligy.
2.2.3

Cíle, které se nepodařilo splnit

Získat více členů do soutěže. Příčinou je nedostatek času vedoucích projektu kvůli vytížení
v zaměstnání v kombinaci se státními závěrečnými zkouškami.

2.3

Propagace projektu

Projekt je propagován pomocí plakátů, které jsou vyvěšeny na klubových nástěnkách
a v místnostech pro hraní stolního tenisu. Dále funguje skupina na facebooku.

2.4

Využívání projektu

Maximální kapacita, kterou jsme schopni vzhledem k vybavení strahovských kolejí a našemu
volnému času řídit, je 64 hráčů na semestr, optimální počet je kolem 45 hráčů.
Hráči jsou rozděleni do skupin, ze kterých vzejdou účastníci play-off a dámy se o prvenství
utkají ve speciální skupině po odehrání základní části. Závěrem soutěže je večírek
s drobným pohoštěním, kde se uskuteční finálové boje před zraky ostatních hráčů.

2.5
2.5.1

Přehled financování projektu
Získané finanční prostředky

Klub podpořil chod soutěže částkou 13 800 Kč.
2.5.2

Využití získaných finančních prostředků
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2.6

Teambuilding

Za teambuildingovou akci se dá považovat závěrečný večírek, který je spojen s finálovými
zápasy a všeobecným veselím všech zúčastněných. Každý večírek bilancujeme uplynulý
ročník, cílem diskuze je najít vylepšení, která pomůžou chodu soutěže.
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3.1

Cíle projektu pro nadcházející období
Vize projektu

Chod projektu je stabilizován již z minulých období. Projekt nabízí studentům volnočasovou
aktivitu, při které si mohou zasoutěžit v organizované soutěži a poznat nové kamarády ze
strahovských kolejí.

3.2

Organizační zajištění realizace

Chod soutěže zajišťují vedoucí Ondřej Kliment a Jiří Hanč, poděkovat musíme našim
spolubydlícím Janu Kocmánkovi a Václavu Kovaříkovi, kteří za tři roky chod soutěže znají a
v případě nepřítomnosti vedoucích ochotně vyřídí, co je zapotřebí. 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.
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Dodatek zprávy
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Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období
Ref.

Název

Částka

5104

Odpustky LS 2013

800

5310

2x sada pohárů

1098

5312

Občerstvení

1503

5313

Nápoje

1574

Celkem:

4975,-

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období
Název

Částka

Celkem:

UID
17092

0,-

Jméno
Kovařík Václav

Činnost
Organizační výpomoc, zástup

Odpuštěno
IT
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Příloha B.

Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady
2x sada pohárů
Ceny pro vítěze
Občerstvení, nápoje a jednorázové nádobí
Odpustky

3000
1200
8000
1600

Investiční náklady

Osobní náklady
Celkem

13800,-

Ekonomická činnost
Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období

0
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