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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
1.1.2014 – 31. 12. 2014 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1. 1. 2015 –
31. 12. 2015 (dále jen nadcházející období).

1.2

Charakteristika projektu

Projekt Fotokomora slouží všem zájemcům, které baví klasické fotografické postupy a chtějí
zdokonalovat své fotografické dovednosti. Poskytuje zázemí pro zpracování černobílých
fotografických materiálů a podporu úplným začátečníkům v oblasti klasické fotografie.
Projekt spravuje temnou komoru na bloku 10, která je postupně opravována a vylepšována.

1.3

Aktivní lidé v projektu


Filip Šáfr, 21308 – vedoucí projektu
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Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období

2.1

Cíle projektu na uplynulé období

Najít nástupce pro vedení projektu

2.2

Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu


V začátku uplynulého období byla činnost projektu omezena nepřítomností
vedoucího projektu, přičemž probíhalo hledání jeho nástupce. Ten byl nalezen a
vedení projektu převzal v dubnu uplynulého období.



Následovalo obnovení provozuschopnosti fotokomory a její důkladný úklid. Všechny
nepoužitelné či zbytečné věci byly vyhozeny, nebo uschovány do papírových krabic
tak, aby nepřekážely provozu.



Zvětšovací přístroj Magnifax 4 byl zkontrolován, vyčištěn od prachu a bylo
provedeno seřízení rovnoběžnosti rovin.



Nevyhovující šňůry pro sušení fotografií neorganizovaně natahané pod stropem byly
nahrazeny kompaktním sušákem nad umyvadlem



Fotokomora byla doplněna nástěnkou s pravidly jejího používání, přehledovými
tabulkami a byla sestavena stručná příručka pro zpracování fotografických materiálů.



Do konce období je v plánu doplnit bezpečnostní osvětlení automatickým zhasnutím
při zapnutí zvětšováku a regulací intenzity.

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit


Podařilo se nalézt nového vedoucího projektu.

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit


2.3

Jiné cíle na uplynulé období nebyly vytyčeny.

Propagace projektu


Projekt se účastnil Akce prvák, kde byl k vidění zvětšovací přístroj, velkoformátový
fotoaparát a fotografie zhotovené různými technikami ve strahovské fotokomoře.



V projektu proběhl den otevřených dveří, kde bylo popsáno fungování fotokomory a
byl předveden pozitivní fotografický proces.
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2.4

Využívání projektu

Návštěvnost fotokomory trpí malým zájmem o toto časově poměrně náročné řemeslo a je
značně kolísavá. Fotokomora je využívána především o víkendech a dle záznamů
z minulých let zájem mírně poklesl. Objevili se ale i zájemci nebydlící na Strahově, kteří se
kvůli zájmu o fotokomoruu stali členy klubu Silicon Hill. V průměru vychází jedna návštěva
za jeden až dva týdny.

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 9300Kč.
2.5.2 Využití získaných finančních prostředků
Z rozpočtu byl nakoupen spotřební materiál nutný pro běh fotokomory, tj. pozitivní a
negativní fotochemie a černobílé fotografické papíry. Pro investiční náklady bylo vyhrazeno
2500Kč pro nákup středoformátového zvětšovacího objektivu. Za tuto cenu se nepodařilo
žádný objektiv v takové kvalitě, aby jeho nákup měl smysl, sehnat a část těchto prostředků
byla využita k nákupu jiného důležitého vybavení.
Z těchto peněz byly nakoupeny digitální minutky pro měření času, digitální teploměr
a elektronické součástky pro úpravu bezpečnostního osvětlení.

2.6

Teambuilding

Teambuilding v projektu neproběhl.
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3

Cíle projektu pro nadcházející období

3.1

Vize projektu


Nahradit nevyhovující zetemnění okna alobalem s izolační polystyrenovou vrstvou a
dosáhnout tak absolutního zatemnění a omezit přehřívání fotokomory v letních
měsících.



Vytvořit místo pro druhý zvětšovací přístroj Magnifax 3, který je v dobrém stavu, ale
nevyužíván. Ve fotokomoře by tak byly dva funkční zv. přístroje - jeden určen na
kinofilm a druhý na střední formát.



3.2

Lépe propagovat projekt a posílit tak návštěvnost fotokomory.

Organizační zajištění realizace

V projektu není třeba provést žádné personální změny ani změnu místnosti.

3.3

Požadovaná hmotná a technická podpora

Náklady na spotřební materiál za uplynulé období se zdají být v optimální výši, neboť
pokryly potřebu a obsahují i malou rezervu pro případ výrazného zvýšení zájmu o
fotokomoru. Proto by bylo vhodné zachovat výši spotřebních nákladů i do dalšího období.
Z větších investic by bylo potřeba koupit středoformátový zvětšovací objektiv
s ohniskem nejlépe 105mm, jehož nákup se nepodařilo realizovat v uplynulém období
z důvodu ceny překračující schválený rozpočet.
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Dodatek zprávy
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Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období
Ref.

Název

Částka

6200

Odpustky LS 2014

1300

6391

Fotografické misky

100

6392

Fotopapíry a fotochemie

6429

Fotochemie

140

6432

Fotopapíry

1050

6467

Digitální minutky

198

6630

Fotochemie

596

6734

Odpustky ZS 2014

Celkem:

1198

1300
5882,-

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období
Název

Částka

Projek nemá ekonomickou činnost
Celkem:
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Příloha B.

Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející

období
UID
21308

Jméno
Filip Šáfr

Činnost
Vedoucí projektu

Odpuštěno
Z,IT
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Příloha C.

Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady
Fotopapíry
Fotochemie

2500
1500

Investiční náklady
Zvětšovací objektiv SF
Drobné investiční náklady

3500
400

Osobní náklady
Odpuštění členských příspěvků pro LS (Z,IT)
Odpuštění členských příspěvků pro ZS (Z,IT)
Celkem

800
800
9500,-

Ekonomická činnost
Projek nemá ekonomickou činnost
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