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ÚVOD 

Účel dokumentu 

Tento dokument slouží jako projektová dokumentace vyžadovaná interním 

předpisem klubu Silicon Hill (dále jen SH) pro projekty klubu. Obsahuje část o činnosti 

projektu za období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na 

období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019 (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. 

"tréninkové centrum stolního fotbalu", které je tu pro členy SH. Mimo to pořádáme jednou 

ročně turnaj dvojic ve strahovském Grillcentru, který je určený pro všechny členy klubu 

Silicon Hill. 

Prostory projektu jsou také využívané jako tréninkové hřiště aktuálně pro tři týmy 

složené z členů SH hrající středočeskou ligu ve stolním fotbale. V příštím roce budou týmy 

možná 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 “SH” 

Tréninkové centrum stolního fotbalu – dále jen “fotbálkárna” 

Aktivní lidé v projektu 

• Adam Plecitý, 26384, vedoucí projektu, správce místnosti 

• Klára Vejrová, 30393, zástupce vedoucího projektu, správce místnosti 

• Jan Horáček, 27638, správce místnosti 

• Miroslav Mudrik, 23916, správce rezervačního systému 

• Barbora Grospičová, 29341, správce místnosti 

• Martin Jakubec, 30896, správce místnosti 



 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI PROJEKTU ZA UPLYNULE OBDOBÍ 

Během loňského školního roku se nám podařilo plně zprovoznit fungování tréninko-

vého centra stolního fotbálku. V tréninkovém centru aktivně trénují tři ligová družstva, která 

jsou složená ze členů klubu Silicon Hill. Jeden z těchto týmů byl založen během léta 2018 

a skládá se z aktivních lidí, kteří se pravidelně účastnili našich tréninků. Mimo ligové týmy 

se k nám hlásí stále více členů. 

Na začátku roku 2018 se nám podařilo uvést plně do provozu náš rezervační systém, 

pomocí kterého momentálně řídíme veškeré přístupy do fotbálkárny. Díky rezervačnímu 

systému můžeme plánovat tréninky a vyhnout se kolizím mezi tréninky ligových mužstev 

a tréninky ostatních. Potýkali jsme se s problémem půjčování karet, nakonec jsme to 

vyřešili tak, že na vrátnici bloku 9 si můžou vybraní lidé zapůjčit kartu víceméně kdykoli 

oproti kolejence. 

Dále jsme na konci letního semestru uspořádali již třetí turnaj ve stolním fotbale opět 

ve strahovském Grillcentru. Turnaj byl přístupný pro všechny členy SH zdarma a turnaje 

se zúčastnilo 52 členů (26 týmů) plus lidi ,,na kukačku,,. Na akci byly zapůjčeny tři stoly, 

na kterých se celý turnaj odehrál. Turnaj se vydařil a podle ohlasů plánujeme akci opako-

vat i v příštím roce. 

Během roku 2018 také proběhly časté tréninky za přítomnosti profesionálních hráčů 

a tréninky vedené přímo správci místnosti. 

Cíle projektu na uplynulé období 

• Uvést do provozu rezervační systém 

• Využít napojení rezervačního systému, které používá SHerna 

• Založit další ligový tým z aktivních členů 

• Uspořádat turnaj pro členy Silicon Hill 

• Uspořádat tréninky od profesionálních hráčů 

Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období 

Nejdůležitější události v projektu 

• Turnaj ve fotbálku v Grillcentru 26.4.2018 

• Založení nového ligového mužstva z aktivních členů 

• Hostované tréninky od profesionálních hráčů 



 

 

Cíle, které se podařilo splnit 

• Uvést do provozu rezervační systém 

• Založit další ligový tým 

• Uspořádat tréninky pro členy Silicon Hill 

• Uspořádat trénink od profesionálních hráčů 

Cíle, které se nepodařilo splnit 

• Využít napojení rezervačního systému, které používá SHerna 

Propagace projektu 

K propagaci využíváme FB stránku Fotbálek SH, kde se dočtou veškeré informace 

o projektu směřované potenciálním uživatelům. Dále jsme projekt propagovali na Akci 

prvák a také na SHOW 2018. Mimo jiné je projekt propagovaný během pravidelných turn-

ajů ve stolním fotbale na Strahově, kde nabízíme členům Silicon Hill možnost zdarma 

trénovat. 

Využívání projektu 

Projekt je již možný využívat všemi 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. To jsme ale nově obešli přes vypůjčování 

karty na vrátnici bloku 9.  

Proces rezervace: 

Před vytvořením rezervace mě uživatel musí nejprve kontaktovat, já mu vytvořím 

účet v rezervačním systému. Po registraci obdrží email s vygenerovaným heslem, které 

mu pošlu i na fb. Poté již může rezervace tvořit sám v rezervačním systému, kde je vyp-

saný i provozní řád, u kterého musí potvrdit souhlas.  

Kromě rezervací chodí do fotbálkárny trénovat většina lidí ze Strahova hrající 

středočeskou ligu ve stolním fotbale. Jedná se o tým MVP pyčo A, MVP pyčo B a AK-42. 

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 80. 



 

 

Přehled financování projektu 

Získané finanční prostředky 

Na období, za které se tato výroční zpráva vydává, projekt Fotbálek SH získal k 

čerpání financí celkem 44 350 Kč  z rozpočtu SH, reálně jsme vyčerpali 43 318 Kč.  

Využití získaných finančních prostředků 

Od SH jsme reálně vyčerpali 44 268 Kč a to na odkoupení stolů do vlastnictví klubu, 

turnaj v Grillcentru, pomůcky a vybavení místnosti. Zbývající reálně vyčerpané finance 

jsme využili na nákup a financování všech potřebných položek z naplánovaného rozpočtu, 

který souhlasí s rozpočtem v ISu. 

Ref. Název Částka  

Turnaj v Grillcentru 

REF 10099 Pronájem 3 stolů 3999 Kč 

REF 10100 Pivo 4993 Kč 

REF 10101 Kofola, klobásy, chleba, gril. Brikety, omáčky 4 000 Kč 

REF 10102 Hlavní ceny (1l vodka, 1l rum, 1l zelená) 1493 Kč 

REF 10103 Odměny pro organizátory 554 Kč 

REF 10105 doprovodný program 991 Kč 

Údržba 

REF 10535 Prostředky na čištění (líh, jar, hadry) 100 Kč 

REF 10537 Kabel jack 3,5mm - red and white CINCH 150 Kč 

REF 10538 Prostředek na podlahu 200 Kč 

REF 10539 Pytle na odpadky 200 Kč 

REF 10540 Přehoz 300 Kč 

Investiční náklady 

REF 10102  Doplatek za odkoupení 2 stolů 22 800 Kč 

REF 10123 Profesionální pomůcky 4 488 Kč 

 

Celkem: 44 268 Kč 



 

 

PŘÍLOHA A. ČERPÁNÍ ROZPOČTU V UPLYNULEM OBDOBÍ 

Teambuilding 

V našem projektu oficiální teambuilding nebyl, ale na nastávající období bych nějaký 

rád zorganizoval, ideálně v podobě rautu, poté taky nějaké odměny za organizaci z 

rozpočtu turnaje. 

CÍLE PROJEKTU PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ 

• Využít napojení rezervačního systému, které používá SHerna 

• Uspořádat kvalitní turnaj ve fotbálku v Grillcentru  

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

• Změna místnosti dle potřeby 

Vize projektu 

Tréninkové centrum bude nadále fungovat jako domácí hřiště pro týmy, které jsou 

složeny ze členů SH. 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. 

V létě ideálně týden po SHOW chci opět pořádat turnaj v Grillcentru. Termín týden 

po SHOW je ideální, protože stejně jako loni tak i 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 SH (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. 

 



 

 

Organizační zajištění realizace 

Organizačně zajištění jsme, máme v projektu dostatek schopných lidí. 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. 

 

PŘÍLOHA B. ODPUŠTĚNÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ 

 

Požadovaná hmotná a technická podpora 

Na příští rok požadujeme peníze na útulnější vybavení místnosti, profesionální servis 

stolů, GOPRO pro zpětnou vazbu z tréninku a ostatní položky v rozpočtu, které jsou spíše 

provozního charakteru celého projektu (spotřební zboží). Dále finance na uspořádání turn-

aje 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 SH určené pro vítěze a organizaci (bonbóny, 

propisky, trička). Na závěr bych požádal i o technickou podporu co se tyče nákupu a in-

stalace SH čtečky. 

 

UID Jméno Činnost Odpuštěno 

26384 Adam Plecitý vedoucí projektu, správce místnosti Z, IT 

30393 Klára Vejrová zástupce vedoucího projektu, správce mí-

stnosti 
Z, IT 

23916 Miroslav Mudrik správce rezervačního systému Z 

29341 Barbora Grospičová správce místnosti Z 

30896 Martin Jakubec správce místnosti Z, IT* 

  *IT u Jakubce jsem v návrhu omylem neza-

dal, ale rád bych ho tam měl pokud možno) 
 



 

 

PŘÍLOHA C. POŽADAVKY DO ROZPOČTU PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ 
 

Název Částka 

Turnaj v grillcentru 

Pronájem 3 stolů 4500 Kč 

Pivo 6000 Kč 

Jídlo a příslušenství 

(klobásy, hermelín, chleba, brikety, servis, atd) 5 000 Kč 

Hlavní ceny (1l vodka, 1l rum, 1l zelená) 1700 Kč 

Odměny pro organizátory (chipsy, alko, nealko, atd) 1000 Kč 

doprovodný program 

(nelko,balónky, konfety, chipsy, atd.) 1000 Kč 

Provozní náklady 

profesionální servis stolů (opravy, spotřebnímateriál,   

práce) 2500 Kč 

profesionální pomůcky (omotávky, míčky, olej, atd.) 5000 Kč 

úklid a mytí (savo, jar, líh, hadry, pytle na odpadky, atd) 1000 Kč 

Investiční náklady 

GO PRO 8 000 Kč 

Placené přednášky od reprezentace ČR 2 000 Kč 

SH čtečka 5 000 Kč (cena ??) 

Poličky 600 Kč 

Led osvícení (led lana pro osvícení) 1000 Kč 

Polštáře, přehozy 1000 Kč 

Podložky pod fotbálky (koberec/linoleum) 1000 Kč 

         Teambuilding           1700 Kč 

Osobní náklady 

odpustky (5xZ, 3xIT)  2800 Kč 

Celkem: 
52 800 Kč 

 


