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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 se zabývá chovem včel na strahovských kolejích. Cílem je seznámit studenty
technických oborů se včelařením jako koníčkem i s možností zapojit techniku
k pozorování včelstev.
1.3

Aktivní lidé v projektu


Jakub Tobolka (25800)



Karel Landa (7760)



Josef Ludík (24737)



Matěj Petrlík (24221)



Josef Hoffmann (20034)



David Barák (27139)
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Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období
1.4

Cíle projektu na uplynulé období


Oživení senzorů a přenos dat na web



Získání nových aktivních členů



Zřízení slaměných úlů

1.5
1.5.1

Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období
Nejdůležitější události v projektu

Rozšířili jsme počet včelstev na pět z původních čtyř.
Za letošní rok jsme získali přibližně 70kg medu, který byl z části rozdán mezi některé aktivní
členy SH.
1.5.2

Cíle, které se podařilo splnit

Získali jsme tři nové aktivní členy díky ,,Akci prvák“ a Infozchůzkám jednotlivých bloků.
1.5.3

Cíle, které se nepodařilo splnit

Myšlenou slaměných úlů jsme se dále nezabývali z důvodu náročnosti a nutnosti zpětně
uvést projekt do funkčního stavu. Též jsme odpustili od obnovení přenosu z pozorovacího
úlu.

1.6

Propagace projektu

Proběhla prezentace na ,,Akci prvák“.

1.7

Využívání projektu

1.8

Přehled financování projektu

1.8.1

Získané finanční prostředky

Projektu bylo na toto období vyčleněno 10 700,- z rozpočtu klubu Silicon Hill, z toho
jsme vyčerpali 9 106,-.
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1.8.2

Využití získaných finančních prostředků

Za získané finanční prostředky bylo zakoupeno potřebné včelařské vyb avení. Dále byl
nakoupen dostatek cukru pro krmení včelstev, mezistěny, byl zaplacen příspěvek
ČSV+ZO, zakoupeny včelařské potřeby, např. zvlňovač, drátky, roják, barvy na značení
matek.

1.9

Teambuilding

Neděláme a nevyžadujeme.
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Cíle projektu pro nadcházející období

2.1

Vize projektu


Zřízení malého zahradního domku v místě včelnice z důvodu uschování potřeb pro
včelaření. (V nynější době je nutnost neustálého přenášení potřeb mezi blokem 8, kde
se nachází sklad a včelnicí.)



2.2

Nadále pečovat o včelstva a podpořit jejich případné rozrůstání.

Organizační zajištění realizace


Spolupracujeme s Prof. Karlem Voříškem z ČZU, od kterého získáváme potřebné
rady pro včelaření.

2.3

Požadovaná hmotná a technická podpora


V nadcházejícím období bude projekt finanční prostředky v maximální výši 8780,- Kč..
Prvotní investice pro nás bude nákup na sluneční tavičku a její následné sestavení.
Dále také plánujeme koupi refraktometru, díky kterému bychom mohli kontrolovat
kvalitu získaného medu. Další položky budou zahrnovat nákup potřebného
vybavení a potřeb pro správný chod projektu v následujícím období.
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3

Dodatek zprávy


V současné době se cca. 300m od naší včelnice byl zjištěn výskyt mor včelího plodu.
Kvůli této události bylo nutné provést protiopatření, např. dezinfekce používaných
nástrojů a nutná kontrola včelstev.
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Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období
Ref.

Popis

Částka

6389

Cukr na krme ní

3993,-

6387

Vče lařské potřeby

2184,-

6510

Vče lařské potřeby

1004,-

6727

Odpustky ZS 2014

1000,-

6932

Čle nské příspě vky a pojištění

380,-

6552

Potře by pro natření úlů

335,-

6403

Barvy na znače ní matek

210,9106,-

Celkem

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období
Popis

Celkem:

Částka

0,-
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Příloha B.
období
UID
25800
24737
24221
20034
27139

Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející

Jméno
Jakub Tobolka
Josef Ludík
Matěj Petrlík
Josef Hoffmann
David Barák

Činnost
Vedoucí projektu
Aktivní člen projektu
Aktivní člen projektu
Aktivní člen projektu
Aktivní člen projektu

Odpuštěno
800,200,200,200,200,-
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Příloha C.

Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady
Mezistěny
Příspěvek zakládající organizace a finance na léčiva
Barvy na úly
Sud s víkem pro dočasné uskladnění medu
Potřebné včelařské vybavení
Dezinfekční prostředky

700,-

580,400,400,1000,500,-

Investiční náklady
Materiál na sluneční tavičku vosku
Refraktometr

Odpustky

1000,1000,3200,-

Celkem

8780,-

Ekonomická činnost
Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období

0,-
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