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1 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. 2015 – 31.12.2015 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1. 1. 2016 – 

31. 12. 2016 (dále jen nadcházející období). 

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 

 Jan Mastný, 21141 

 Jan Henig, 22033 
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2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období 

2.1 Cíle projektu na uplynulé období 

Hlavním cílem projektu bylo pokračovat v chodu ligy a účast co největšího počtu hráčů. 

2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období 

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu 

Soutěž proběhla v obou semestrech. V letošním roce se ligy zúčastnilo 78 Strahovských hráčů. 

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit 

Chod ligy a účast 78 hráčů. 

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit 

- 

2.3 Propagace projektu 

Projekt byl propagován plakáty na klubových nástěnkách, v místnostech se stolním tenisem. 

Na akci Prvák probíhal nábor studentů prvních ročníků. Plakát a pozvánky do ligy jsme 

uveřejňovali i na facebookové stránky. 

2.4 Využívání projektu 

V letním semestru se účastnilo ligy 36 hráčů, v zimním semestru to bylo 42 hráčů.  

2.5 Přehled financování projektu 

2.5.1 Získané finanční prostředky 

Projekt získal z rozpočtu klubu 18 200 Kč.  

2.5.2 Využití získaných finančních prostředků 

Peníze byly využity na nákup pohárů a cen pro vítěze, občerstvení na závěrečném večírku a 

odpustky. 

2.6 Teambuilding 

Za teambuildingovou akci se dá považovat závěrečný večírek, který je spojen s finálovými 



 

3 

 

zápasy a všeobecným veselím všech zúčastněných. Snažíme se na večírku zjistit od hráčů 

jejich názory na chod a potencionální vylepšení ligy.  
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3 Cíle projektu pro nadcházející období 

3.1 Vize projektu 

Ze zpětné vazby účastníků ligy není nutné měnit chod projektu. 

Náš cíl je zapojit do ligy co nejvíce nových hráčů. 

3.2 Organizační zajištění realizace 

Pro chod ligy nepotřebujeme žádnou místnost, hry probíhají v místnostech pod správou 

jednotlivých bloků. Organizaci soutěže zajišťují vedoucí Jan Mastný a Jan Henig. Do 

organizace spadá registrace hráčů, jejich rozlosování, zapisování výsledků, tvorba webu a 

jeho aktualizace, nákup pohárů, cen a příprava závěrečného večírku. 

3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora 

Projekt nemá finančně náročné položky. 
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4 Dodatek zprávy 
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Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období 

Ref. Název Částka  

7339 Poháry, ceny  2 500 

7340 Občerstvení 4 876 

7556 Odpustky LS 2015 1 600 

8025 Poháry, ceny 2 487 

8026 Občerstvení 5 118 

7913 Odpustky 800 

Celkem: 17 381,- 

 

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období 

Název Částka  

  

  

Celkem: 0,- 

 



 

7 

 

Příloha B. Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející 

období 

UID Jméno Činnost Odpuštěno 

21141 Jan Mastný Vedoucí projektu Z 

22033 Jan Henig Organizátor  Z 

21141 Jan Mastný Vedoucí projektu IT 

22033 Jan Henig Organizátor  IT 
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Příloha C. Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období 

Provozní náklady 

2x sada pohárů a ceny pro vítěze     5 000,- 

Občerstvení (2x závěrečný večírek s vyhlášením)    10 000,- 

Investiční náklady 

  

  

Osobní náklady 

Odpustky (2x Z+IT) 3 200,- 

Celkem 18 200,- 

 

Ekonomická činnost 

Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období 0,- 

 


