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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 

1.12.2015 – 31.12.2016 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1.1.2017 – 

31.12.2017 (dále jen nadcházející období). 

1.2 Charakteristika projektu 

Poskytování zkušebních prostor a jejich vybavení (zařízrní) členům projektu, umožnění 

pokračovat s hudebním hobby i mimo své rodiště a možnost navázat spolupráci s ostatními 

členy v projektu. 

1.3 Aktivní lidé v projektu 

 Jan Pilař, 20938 – Vedoucí projektu, Správce hudebny H3, Správce půjčovací bicí 

soupravy 

 Petr Fabián, 24610 – Správce H9 

 Michal Souček – Správce H10, Webmaster 

 David Navrátil, 31253 – Správce H10 (od 6.11.2016) 
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2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období 

2.1 Cíle projektu na uplynulé období 

 Obnova opotřebovaného a dosluhujícího vybavení, nákup kvalitnějšího vybavení s 

přihlédnutím ke strategii vybavování 

 Renovace webu s novými funkcemi 

 Pořádání akcí na Strahově (Jam Session, mini-fest, atp.) 

 Přijmutí dalšího aktivního člena 

 Finální dokončení odhlučnění H9 

 Zavedení čtečkového přístupu do H3 

 Zlepšení komunikace se SÚZ ČVUT při potřebách oprav vybavení (především dveře) 

2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období 

Projekt je v současné době vytížen, prakticky na hranici svých možností. Zájem a počet členů 

(34 v LS a 59 v ZS) projektu je ukazatelem jeho, relativně správného fungování. Aktivita 

členů vedení projektu ovšem mírně poklesla především kvůli tomu, že většina již nebydlí na 

Strahově. V rámci tohoto problému bylo nutné akutně shánět nové aktivní členy. Především 

vlivem emailové a facebookové kampaně se mezi členy podařilo najít zatím jednoho 

zástupce a s dalšími probíhá jednání. 

V roce 2016 byly pořádány opět dvě Jam Session. Kvůli zmíněnému poklesu aktivity vedení 

nebyl uskutečněn žádný plánovaný mini festival na Strahově. Další budoucnost takové akce 

bude již zcela v rukách nového vedení. Nákup vybavení byl z většiny uskutečnen až ke 

konci kalendářního roku, především díky absenci závažnějších závad v jeho průběhu. Díky 

tomu se např. podařilo pořídit nové činely velmi výhodně s 30% slevou v rámci akce 

Šrotovné. Letošní nákupy byly předposlední fází úplné obnovy důležitých částí výbavy 

(především 13 a více let staré aparáty). 

Čím dál palčivějším problémem začínají být záležitosti vyžadující spolupráci se SÚZ ČVUT, 

především pak dveře všech tří hudeben vyžadující úpravy pro snížení hluku unikajícího do 

chodby bloků. I ve spolupráci s Kolejní manažerkou nebylo možné realizovat požadované 

úpravy a opravy. Tento problém tedy pravděpodobně přejde na nové vedení a bude 

vyžadovat velmi aktivní přístup z jejich strany a pravděpodobně i uklidnění situace v SÚZ 

ČVUT. 

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu 

 2x Jam session 
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 Finalizace odhlučnění H9 

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit 

 Obnova opotřebovaného a dosluhujícího vybavení, nákup kvalitnějšího vybavení s 

přihlédnutím ke strategii vybavování 

 Pořádání akcí na Strahově (Jam Session, mini-fest, atp.) 

 Přijmutí dalšího aktivního člena 

 Finální dokončení odhlučnění H9 

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit 

 Renovace webu s novými funkcemi – webmaster má velké pracovní vytížení a na 

rozsáhlou realizaci stanovené koncepce nezbývá čas. Přesto má web několik malých 

vylepšení 

 Zlepšení komunikace se SÚZ ČVUT při potřebách oprav vybavení (především dveře) 

– Jednání o dveřích v průběhu roku prakticky nepokročilo. Hlavním důvodem je 

pravděpodobně nedostatečná aktivita ze strany vedení projektu. 

 Zavedení čtečkového přístupu do H3 – závisí na bodu výše. 

2.3 Propagace projektu 

Propagace projektu se nesla předvším v duchu shánění nových aktivních členů. Projekt se 

účastnil Akce prvák v menze a nadále využíval komunikace pomocí facebooku. Tento rok 

nebyl pořádán DOD. Jeho účel se v minulých letech výrazně neprokázal. Většinou totiž není 

problém dohodnout si se zájemcem o členství individuální prohlídku prostor. Spolupráce s 

grafickou sekcí PR SH není optimální a nadále jí projekt pravděpodobně nebude využívat. 

2.4 Využívání projektu 

Projekt nadále pokračuje ve velmi vytíženém stavu z hlediska počtu členů. Avšak oproti 

loňskému roku nezaznamenal nárůst. Současný stav je vyhovující a není potřeba provádět 

razantní kroky ke snížení počtu členů či omezení možností využívání projektu. Četnost 

využívání půjčovacího vybavení (vzhledem k jeho rozšíření) roste. 

2.5 Přehled financování projektu 

2.5.1 Získané finanční prostředky 

Z rozpočtu SH byly letos vyčleněny prostředky ve výši 63 800,- Kč. Při stanovení výše bylo 

přihlédnuto např. k vysokému počtu platících členů v uplynulém období. V letošním období 



 

4 

 

nebylo a pravděpodbně nebude čerpáno z fondu projekťáka. Do rozpočtu SH byly vybrány 

členské poplatky ve výši 46 500,- Kč.  

2.5.2 Využití získaných finančních prostředků 

Jak již bylo řečeno, za uplynulé období nebylo potřeba narychlo řešit žádný akutní nákup a 

veškeré hlavní nákupy jsou uskutečňovány ke konci čerpacího období. V příloze A je uveden 

výpis ke dni 6.11.2015, který neobsahuje položky ve výši cca. 25 000,- Kč obsahující balík 

nákupu vybavení (Investiční náklady - 2 kytarová komba, 4 mikrofonní stojany, pedál k 

bicím, 3 mikrofony, Provozní náklady - kopací blána). Z uvedených položek je pak 

nejvýraznější nové basové kombo EBS 120 (11 600,-), zmíněný nákup činelů (4 činely – 6738,-) 

a finalizace odhlučnění H9 (1 900 ,-). Stanovený rozpočet by měl být efektivně vyčerpán. 

2.6 Teambuilding 

Neproběhl 
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3 Cíle projektu pro nadcházející období 

3.1 Vize projektu 

 Kompletní obnova vedení projektu 

 Dokončení poslední fáze obnovy staršího vybavení s přihlédnutím ke strategii 

vybavování 

 Uskutečnění opravy dveří ve všech hudebnách 

 Čtečkový přístup do H3 

 Pořádání Jam Session 

 Oprava některých vyřazených částí vybavení a jejich zařazení do půjčovacího 

vybavení 

3.2 Organizační zajištění realizace 

Realizace všech cílů je závislá především na nalezení schopných a odpovědných lidí pro 

vedení projektu. Po nich bude vyžadována zvýšená aktivita především při řešení záležitostí 

se SÚZ ČVUT. Dále se předpokládá, že se budou pokoušet veškeré nápady konzultovat se 

všemi členy projektu. 

3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora 

Jedním z prvních nákupů v příštím období bude náhrada za ride činel na H10, který začal 

praskat krátce po uskutečnění nákupu činelů v tomto období. Celková předpokládaná částka 

za všechny činely je asi 10 000,- Kč. V rámci poslední vlny obnovy starého vybavení je nákup 

posledního basového a kytarového komba s celkovou předpokládanou cenou 24 000,- Kč. 

Kompletní souhrn je uveden v příloze B. Odhadovaný příjem do rozpočtu SH z členských 

příspěvků za rok 2017 je cca. 40 000,- Kč. 
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4 Dodatek zprávy 



 

7 

 

Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období 

Ref. Název Částka  

REF 8571 Činely - crash 6738 

REF 8636 Basové kombo 11600 

REF 8264 Občerstvení Jam Session - jaro 1500 

REF 8532 Křídlovky a podložky na stojany na činely 35 

REF 8362 Oprava a ledění piana na H9 580 

REF 8370 Bicí příslušenství – struník a kopací blána 942 

REF 8555 Rekonstrukce H9 - světla 1192 

REF 8556 Rekonstrukce H9 – spojovací a izolační materiál 708 

REF 8224 Odpustky LS 2016 2600 

   

Celkem: 25 895,- 
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Příloha B. Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející 

období 

UID Jméno Činnost Odpuštěno 

20938 Jan Pilař Vedoucí, správce H3 Z, Hud. 

24610 Petr Fabián Správce H9 Z, IT, Hud. 

21557 Michal Souček Správce H10 Hud. 

31253 David Navrátil Správce H10 Z, IT, Hud. 
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Příloha C. Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období 

Provozní náklady 

Malé položky – šroubky, molitany, struníky, apod. 1000 

Občerstvení Jam Session - 2x 3000 

Investiční náklady 

Činely – Ride, crash, HH 10000 

Basové kombo 14000 

Kytarové kombo 10000 

Cajon 2000 

Půjč. vybavení – stojany na reproboxy 4000 

Osobní náklady 

Odpustky 7800 

Celkem 51 800,- 

 


