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ÚVOD
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. 2017 - 31.
12. 2017 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 (dále jen
nadcházející období).

Charakteristika projektu
Podstatou tohoto projektu je zpopularizovat stolní fotbal a vytvořit komunitu lidí, kteří sdílí tento
koníček a mají chuť se v něm rozvíjet. Stěžejní částí tohoto projektu je tzv. "Tréningové centrum stolního
fotbalu", které je tu pro členy SH, kteří chtějí místnost využívat ať už sami, nebo v rámci pravidelného
středečního tréninku. Krom pravidelného tréninku pořádáme i turnaj dvojic v grillcentru, určený pro všechny
členy klubu Silicon Hill.
Prostory projektu jsou také využívané, jako tréninkové i domácí hřiště aktuálně pro 2 týmy složené
z členů klubu Silicon Hill, hrající středočeskou ligu ve stolním fotbale. V příštím roce budou týmy nejspíš i
přibývat.
Naším zájmem je poskytovat hráčům takové podmínky, aby díky tréninku byli časem schopni
konkurovat i profesionálním hráčům a vyrovnat se jim.
Zkratky
Stůl na stolní fotbal – dále jen ,,stůl,,
Klub Silicon Hill – dále jen ,,klub,,
Tréningové centrum stolního fotbalu – dále jen ,,fotbálkárna,,

Aktivní lidé v projektu
•

Adam Plecitý, 26384, Vedoucí projektu, správce místnosti

•

Kristína Krupová, 22101, zástupce vedoucího projektu, správce místnosti

•

Jan Horáček, 27638, správce místnosti

•

Miroslav Mudrik, 23916, správce rezervačního systému
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ZPRÁVA O ČINNOSTI PROJEKTU ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ
Náš projekt začal fungovat v průběhu letního semestru 2017. Než jsme mohli využívat finance
na nákup stolů, začali jsme vybavovat místnost posezením a základním nábytkem. Z webů typu
bazos.cz, zaodvoz.cz, letgo.cz jsme za odvoz do místnosti umístili 4 pohovky, skříňky atp. Po uvolnění
financí došla řada na stoly, které jsme si od pronajímatelů nechali dovést na Strahov, v rámci
spolupráce jsme s nimi zkompletovali stoly. Dle požadavků jsme sehnali i starý koberec, který jsme
umístili pod fotbálky kvůli otlačení lina a vibracím stolu.
Dále jsme v zimním semetru v grillcentru pořádali turnaj ve stolním fotbale přístupný všem
členům SH. Na akci jsme měli 2 pronajaté stoly plus jeden náš z tréninkové místnosti. Akce se
zúčastnilo cca 45 lidí. Příští letní semestr to plánujeme zas.
31.11.2017 jsme pořádali Oficiální otvíračku fotbálkárny. Prezentovali jsme projekt před
příchozími, potom probíhal vysvětlování ,,teorie,, hry, technik a fotbálku jako takového. Po teoretické
části jsme uspořádali malý turnaj, ti co se umístili od nás dostali každý omotávku. Akce se zúčastnilo
cca 20 lidí.
Od otvíračky máme aktuálně každou středu od 20:00 do 22:00 trénink ve fotbálku pro
všechny příznivce z řad členů klubu Silicon Hill. Trénink vede náš trenér Miroslav Mudrik, nebo já
osobně.

Cíle projektu na uplynulé období
•

Připravit a vybavit místnost pro naše účely

•

Zkompletovat stoly

•

Uspořádat turnaj

•

Umožnit přístup členům SH k místnosti podobným stylem jako Sherna
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Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období
Nejdůležitější události v projektu
•

Únor – duben: vybavení místnosti k provozu

•

Turnaj ve fotbálku v Grillcentru 10.5.2017
https://www.facebook.com/events/1415535311839812/

•

Oficiální otvíračka fotbálkárny 31.11.2017
https://www.facebook.com/events/221932428344765/

Cíle, které se podařilo splnit
•

Připravit a vybavit místnost pro naše účely

•

Zkompletovat stoly

•

Uspořádat turnaj

Cíle, které se nepodařilo splnit
•

Umožnit přístup členům SH k místnosti podobným stylem jako Sherna

rezervační systém je v aktivní betaverzi, ale zatím jsem ho ještě nepropagoval, plánuji ho začít
aktivně využívat do konce roku, ale spíš dříve. Je třeba doladit pár komplikací, které nám rezervace
přinášejí.

Propagace projektu
K propagaci využívám FB stránku Fotbálek SH, kde se dočtete informace o projektu
směřované potenciálním uživatelům. Dále také postuji pravidelný trénink jako událost na Strahov Life
a skupinu Stolní fotbal strahov.
Dále jsme se propagovali jako projekt na SHOW 2017, Akci Prvák a grilovačce s nováčky ve školícím
centru.
Dost často hraju fotbálek po strahově a v rámci hraní prezentuji projekt nadšencům fotbálku.
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Využívání projektu
Projekt je již možný využívat členy SH, nicméně potýkáme se s problémy, co se rezervačního
systému týče. Bohužel máme pouze ČVUT čtečku, takže přidávání služeb na karty na danou dobu
rezervace není možné. Z tohoto důvodu musíme půjčovat klíče osobě, která si rezervaci vytvořila.
Proces rezervace:
Před vytvořením rezervace se uživatel musí nejprve zaregistrovat zasláním emailu mě, nebo
Miroslavu Mudrikovi. Po registraci obdrží email s vygenerovaným heslem. Poté již může rezervace
tvořit sám, kde je vypsaný i provozní řád, u kterého musí potvrdit souhlas. V den rezervace se musí
uživatel zkontaktovat s jedním ze správců na předání klíčů.
Tento proces je z mého pohledu komplikovaný pro uživatele. Nicméně víme o tom a do
budoucna je to v plánu zjednodušit.
Krom rezervací chodí do fotbálkárny trénovat většina lidí ze Strahova hrající středočeskou
ligu ve stolním fotbale. Jedná se o tým MVP, SH pyco B, část týmu SH pyco. Dále také nadšenci, kteří
nehrají ligu, ale hrají fotbálek a znají mě. Dohromady se jedná o cca 23 pravidelných návštěvníků
chodících různě a v různých počtech. Nepravidelně 30 – 35 osob. Počet unikátních osob odhaduji na
50.
Jedním z přínosů je první místo v divizní soutěži středočeské ligy ve stolním fotbale získané
týmem SH pyco za uplynulí rok. Samozřejmě postoupili a letos jsou ve stejné lize jako já.

Přehled financování projektu
Získané finanční prostředky
Na období, za které se tato výroční zpráva vydává, projekt Fotbálek SH získal k čerpání financí
celkem 60 702 Kč z rozpočtu klubu SH, reálně jsme vyčerpali 49 333 Kč.

Využití získaných finančních prostředků
Od Silicon Hillu jsme reálně vyčerpali 49 333 Kč. Rozdíl 11 369 Kč vznikl díky zmenšení
rozsahu plánovaného Turnaje a dodání nespotřebovaného materiálu ze SHOW (klobásy, pytle, servis,
kelímky, tácky). Dále byla přidána částka na údržbu, kterou jsme téměř nevyčerpali, protože nedošlo
na předpokládané lámání panáčků pod náporem střel, jelikož nám na stoly pronajímatelé
nainstalovali panáčky druhé generace. Další finance na údržbu přišli také vniveč. V rámci smlouvy o
pronájmu se nám o celý servis stolů starali pronajímatelé. V příštím roce už budeme muset údržbu
obstarávat sami a hradit z projektu, tedy pokud dojde na odkoupení stolů od pronajímatelů.
Zbývající reálně vyčerpané finance jsme využili na nákup a financování všech potřebných položek
z naplánovaného rozpočtu, který souhlasí s rozpočtem v ISu.
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PŘÍLOHA A. ČERPÁNÍ ROZPOČTU V UPLYNULÉM OBDOBÍ
Ref.

Název

Částka

Turnaj v grillcentru
REF 9232

Ceny pro vítěze turnaje

1 022 Kč

REF 9233

Ubrousky

REF 9234

Pivo

REF 9235

Kofola

308 Kč

REF 9236

Chleba

252 Kč

REF 9238

grilovaci brikety

121 Kč

REF 9253

doprovodný program

516 Kč

REF 9254

odměna pro organizátory

299 Kč

100 Kč
4 084 Kč

Údržba
500 Kč

REF 9041

kladivo, petlice, zámky

REF 9042

prodlužovačky, přehozy, polička, spojovací materiál

1 124 Kč

Investiční náklady
REF 8954

pronájem a repas 2 stolů rosengart

29 200 Kč

REF 8964

Nákup profesionálních pomůcek

3 000 Kč

REF 9038

konferenční stolky

1 497 Kč

REF 9039

stojanový větrák

1 076 Kč
Odpustky

REF 9519

1 600 Kč

Odpustky ZS 2017
Dresy

REF 8999

Celkem:

nákup dresů

4 634 Kč
49 333 Kč

Teambuilding
V našem projektu oficiální teambuilding nebyl a do budoucna na něm nijak nelpíme, nicméně
pokud to budou finanční prostředky povolovat, jsem pro. V rozpočtu na 2017 není naplánován.
V minulém roce jsme si za 299 Kč pořídili malou odměnu pro organizátory v rámci turnaje. Pokud to
bude moci být opět ve smyslu odměny pro organizátory, možná jen něco držšího, budeme spokojeni.
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CÍLE PROJEKTU PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ
•

Zprovoznit rezervační systém a zjednodušit vypůjčování místnosti

•

Uspořádat kvalitní turnaj ve fotbálku v grillcentru

•

Rozvinout dovednosti ve fotbálku našich trénujících svěřenců

•

Případně založit na začátku příštího roku další ligový tým do divizní soutěže

Vize projektu
Mám v plánu nadále pořádat pravidelné tréninky ve stolním fotbale každý týden.
Tréninkové centrum bude nadále fungovat jako domácí hřiště pro 2 týmy, které jsou složeny z
členů Silicon Hillu, a letos jeden tým z nich vybojoval 1. místo v divizní lize středočeského
stolního fotbalu. Dalším bodem projektu je jednou za rok uspořádat velký turnaj dvojic o ceny a
se slavnostním vyhlášením vítězů, opět v grillcentru. Mým záměrem je zajistit lidem ze Strahova
podmínky pro takový rozvoj, aby se kontinuálně zlepšovali a byli časem schopni konkurovat i
profesionálům. Pokud se za rok najde dobrá skupina nadšenců, co se u nás něco naučí,
pravděpodobně založíme další tým do divizní soutěže ligy středočeského kraje ve stolním
fotbale.
Kromě tréninků budeme letos pracovat na tom, aby vypůjčování místnosti co se
rezervačního systému týče byla jednodušší.
V létě ideálně týden po SHOW chci opět pořádat turnaj v grillcentru. Termín týden po
SHOW je ideální, protože stejně jako letos, tak příští rok pravděpodobně zbyde materiál ze
SHOW, který budeme moci použít a reálně vyčerpat méně financí přidělených na turnaj
v grillcentru.
Pokud to bude třeba, pro zpopularizování tohoto sportu se budeme jako projekt
prezentovat na různých akcích Sillicon Hillu (SHOW, Akce Prvák…). Jestliže bude projekt
dostatečně populární, budeme se těchto akcí účastnit méně, respektive při transportu stolů
dochází k vysoké amortizaci ve srovnání se statickým využíváním, tudíž přenos stolů se snažíme
omezit na minimum.

6

Organizační zajištění realizace
Organizačně zajištění jsme, máme na strahově 3 správce místnosti, kteří ochotně půjčují klíče
od místnosti, zatím spíše v kruhu pravidelných hráčů, jinak je rezervační systém v aktivní betaverzi,
ale zatím jsem ho ještě nepropagoval, plánuji ho začít aktivně využívat do konce roku, ale spíš dříve.
Největší organizační výzvou projektu je turnaj dvojic v Grillcentru. S organizací turnajů mám
zkušenosti a dělám to rád, nicméně tento je celkem náročný na schopnosti jednotlivých organizátorů
a ne vždy je jednoduché přimět tak velký počet lidí k pomoci. Snažím se jim to kompenzovat malými
odměnami na turnajích. Jinak jsem s turnaji spokojen.
Co se tréninků týče, nejsou organizačně náročné, stačí jeden trenér. Každopádně aby byl trénink
efektivní maximální počet trénujících v jeden moment je 8, ideálně 6.

PŘÍLOHA B. ODPUŠTĚNÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ PRO NADCHÁZEJÍCÍ
OBDOBÍ
UID

Jméno

Činnost

Odpuštěno

26384

Adam Plecitý

Vedoucí projektu, správce místnosti

22101

Kristína Krupová

23916

Miroslav Mudrik

zástupce vedoucího projektu,
místnosti
správce rezervačního systému

*

Zatím neznámý

Administrátor, organizátor (pomocná síla)

Z, IT
správce

Z, IT
Z, IT
Z, IT

* Na nový školní rok bych do projektu rád nabral ještě jednoho člena jako pomocnou sílu, jeho
činnost by obnášela administrace, práce s FB stránkou projektu a pomoc při organizaci letního
turnaje. Potřeba ho bude hlavně kvůli turnaji, proto ho budu potřebovat spíše až v letním semestru.

Požadovaná hmotná a technická podpora
Na příští rok požadujeme peníze na odkoupení stolů ve vlastnictví klubu Silicon Hill a ostatní
položky v rozpočtu, které jsou spíše provozního charakteru celého projektu (spotřební zboží). Dále
finance na uspořádání turnaje dvojic v grillcentru.
Technickou podporu požaduji hlavně co se turnaje týče – vypůjčení techniky od AVC a dalšího
vybavení na pořádání venkovních akcí (grill, nářadí, plachty, stany atp.). V poslední řadě i
upomínkové předměty od klubu Silicon Hill, určené pro vítěze a organizaci (bonbóny, propisky, trička)
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PŘÍLOHA C. POŽADAVKY DO ROZPOČTU PRO NADCHÁZEJÍCÍ
OBDOBÍ
co

cena za kus

celkem

Provoz
turnaj
pronájem 3 stolů
pivo
kofola 6x2l
klobasy (1 balení= 8ks)
chleba
grilovaci brikety
obrousky kelimky podtácky
omáčky (kečup, hořčice)
hlavní ceny (1l vodka, 1l rum, 1l zelená)
doprovodny program
odměny pro organizátory

1 500 Kč
120 Kč
140 Kč
30 Kč

celkem

4 000 Kč
6 000 Kč
500 Kč
2 210 Kč
300 Kč
1 000 Kč
400 Kč
200 Kč
1 500 Kč
1 000 Kč
600 Kč

17 710 Kč

údržba
Prostředky na čištění (líh, jar, hadry)
kabel jack 3,5mm - red and white CINCH
prostředek na podlahu
pytle na odpadky
sada nářadí ikea
přehoz

100 Kč

celkem

500 Kč
150 Kč
200 Kč
200 Kč
200 Kč
300 Kč

1 550 Kč

Investice
Doplatek za odkoupení 2 stolů
omotávky na madla
míčky Ullrich sport
Olej na lubrikaci tyčí
náhradní díly
mop

11 400 Kč
35 Kč
80 Kč
80 Kč

celkem

22 800 Kč
1 600 Kč
2 400 Kč
400 Kč
2 500 Kč
1 000 Kč

30 700 Kč

Odpustky
odpustky ZS
odpustky LS

celkem
vše celkem

800 Kč
800 Kč

3 200 Kč
3 200 Kč

6 400 Kč
56 360 Kč
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