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projektu Hudebny SH
za období 2017/18 a cíle projektu pro rok 2019
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Výroční zpráva projektu Hudebny SH pro rok 2018

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 1.12.2017
– 31.12.2018 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1.1.2019 – 31.12.2019 (dále
jen nadcházející období).

1.2

Charakteristika projektu

Projekt Hudebny má za cíl vytvořit stabilní zázemí pro hudebníky studující na ČVUT zřízením a
správou hudeben. Tím dává možnost rozvíjet mimoškolní aktivity studentů a uplatnit své
umělecké nadání. Přístup do hudeben má každý student ČVUT, který zaplatí členský příspěvek
za hudebny. Registrací na webu hudebna.silliconhill.cz je mu pak umožněna rezervace hodin
v rozvrhu. Vybavení hudeben je půjčováno organizátorům různých společenských akcí (které
jsou pořádány studentskými organizacemi) a začínajícím kapelám. Hudebny jsou v provozu
každý den od 9:00 do 21:00 (pro akustické nástroje kromě bicích do 22:00), vyjma
zkouškového období, kdy může být provozní doba hudebny upravena dle uvážení správce
dané hudebny.

1.3

Aktivní lidé v projektu
•

David Navrátil (31253) – Vedoucí projektu

•

Petr Fabián (24610) – Zástupce vedoucího projektu

•

Libor Hájek (26286) – Správce H3

•

Tomáš Hořenín (32955) – Správce H3, Správce bicích souprav a půjčovací soupravy

•

Pavel Dohnal (28594) – Správce H9

•

Jozef Kostúrik (34511) – Správce H9
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Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období Cíle projektu za
uplynulé období

2.1

Cíle projektu za uplynulé období
•

Nadále udržovat projekt v chodu, především neustálou správou hudeben

•

Uspořádání opět dvou tradičních Jam Session

•

Prezentace projektu na akcích pořádaných klubem SH

•

Další investice do nového potřebného vybavení

•

Čtečkový systém karet na H3

•

Oprava dveří ve všech hudebnách

•

Otevření čtvrté hudebny pouze pro individuální možnost interpretace na B8 (aktuálně
zjišťujeme více informací ohledně této možnosti)

2.2

Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

Na začátku zimního semestru proběhla nutná kompletní výměna aktivních členů projektu. Bez
této změny, rsp. získání nových správců hudeben, by projekt neměl šanci nadále fungovat.
Velké poděkování patří Petru Fabiáonovi za úspěšnou snahu získání nových členů aktivních
členů. Tuto noví členové mají velký potenciál pro úspěšnou restrukturalizaci projektu
Projekt je v současné době vytížen, prakticky na hranici svých možností. Zájem a počet členů
projektu je srovnatelný s počtem v roce minulém. Aktuální počet členů k 17.11.2018 je 56
osob. V průběhu roku se projekt potýkal s problémem nedostatku aktivních lidí. Zhruba od
května tohoto roku byl jediným aktivním členem David Navrátil. V tomto školním roce
došlo ke kompletní výměně vedení projektu.
V tomto roce Hudebny SH uspořádali (dne 20.11.2018) tradiční Jam Session. Z důvodu právě
nedostatku aktivních lidí tento rok organizuje projekt pouze jednu Jam Session. Taktéž jsme
úspěšně prezentovali náš projekt na Akci prvák, při které zároveň proběhl DOD v rámci
projektu, kdy se mohli zájemci přijít podívat do jednotlivých hudeben.
Stejně jako v roce předchozím, přetrvávají problémy 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.
2.2.1 Cíle, které se podařilo splnit
• Udržení projektu v chodu i přes výše popsaný problém
• Obnova a koupě vybavení projektu v závislosti na schváleném investičním rozpočtu
•

Pořádání a zúčastnění se akcí na Strahově (Akce Prvák, Jam Session,...)
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2.2.2 Cíle, které se nepodařilo splnit
• Uskutečnění opravy dveří ve všech hudebnách
• Čtečkový přístup do H3
•

2.3

Otevření čtvrté hudebny – není možné

Propagace projektu

Propagace projektu se nesla především v duchu shánění dalších členů. Projekt se účastnil Akce
prvák v menze a nadále využíval komunikace pomocí facebooku. Tento rok byl pořádán DOD
právě v rámci Akce Prvák. Jeho účel se v minulých letech výrazně neprokázal, nicméně i tak
jsme možnost nahlédnutí do hudeben v rámci Akce Prvák poskytli. Není problém dohodnout
si se zájemcem o členství individuální prohlídku prostor, čemuž se nesčetněkrát také stalo.

2.4

Využívání projektu

Projekt nadále pokračuje ve stabilizovaném stavu z hlediska počtu členů. Oproti loňskému
roku zaznamenal mírný pokles. V letním semestru měl projekt 58 členů, nyní v zimním 56.
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 43 300,- Kč. Při stanovení výše bylo
přihlédnuto např. k vysokému počtu platících členů v uplynulém období. Do rozpočtu SH byly
vybrány členské poplatky v přibližné výši 60 000,- Kč.
2.5.2 Využití získaných finančních prostředků
Z důvodu absence aktivních členů (do října 2018) byl jedinou investicí projektu nákup
digitálního piana. Jednalo se o digitální piano Dynatone (REF 10 014), které je umístěno
v hudebně na bloku 10. Na toto piano jsme získali od prodejce slevu 10%. Finální cena piana
byla 22 491,- Kč. Veškeré hlavní nákupy jsou uskutečňovány ke konci čerpacího období.
Hlavním důvodem je obnovení aktivní členské základny projektu k listopadu 2018. V Příloha
A je uveden výpis ke dni 19.11.2017, který neobsahuje položky ve výši 2 800,- Kč obsahující
nákup vybavení (Investiční náklady – 3 větráky, Provozní náklady – Malé položky- šroubky,
molitany). Stanovený rozpočet je (bude, čekáme na schválení REF) efektivně vyčerpán.

2.6

Teambuilding

Teambuilding proběhne v rámci Jam session a následně na předvánoční session aktivních
členů projektu.

5
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Cíle projektu pro nadcházející období

3.1

Vize projektu

3.2

•
•
•
•

Nadále udržovat projekt v chodu, především neustálou správou hudeben
Uspořádání opět (dvou) tradiční(ch) Jam Session
Prezentace projektu na akcích pořádaných klubem SH
Oprava a investice do všech bicích souprav

•
•
•
•

Nákup kytarových komb
Další nutné investice pro úspěšné „oživení“ projektu
Čtečkový systém karet na H3
Oprava dveří ve všech hudebnách

Organizační zajištění realizace

Realizace všech cílů je závislá především na setrvání schopných a odpovědných lidí pro vedení
projektu, jako je tomu nyní (od listopadu 2018). Nepředpokládáme žádné změny v tomto
obsazení vedení projektu.

3.3

Požadovaná hmotná a technická podpora

Rozpočet sestavený pro rok 2019 je vyšší než v letech předchozích ze dvou důvodů. Prvním je
již nevyhovující stav bicích souprav, především činelů a blán. Taktéž nemáme aktuálně ani
jedno 100% fungující kytarové kombo. Jak bicí soupravy, tak kytarová komba jsou půjčovány
na akce v rámci klubu Silicon Hill (SHOW, Strahov Open Air a další akce). Druhým důvodem je
kvalitní tým aktivních lidí, kteří mají zájem projekt zkvalitnit a poskytnout členům projektu
opět kvalitní (v rámci možností) vybavení.
Zřejmě největší investicí bude plánovaná výměna činelů na všech bicích soupravách
(odhadujeme 39 000,- Kč). Tato investice je bezpochyby nejnutnější. Neustálé stížnosti členů
projektu právě na stav bicích souprav je unavující, nicméně především činely jsou „spotřebním
zbožím“ z hlediska hudebních nástrojů, tutíž jsou tyto stížnosti opodstatněné. Druhou největší
položkou v investičních nákladech budou dvě kytarové komba (dohromady 30 000,- Kč).
Kompletní požadovaný rozpočet pro nadcházející období je v Příloha B. Tento nákup se
budeme snažit udělat co nejdříve to bude možné. Odhadovaný příjem do rozpočtu SH z
členských příspěvků za rok 2019 je cca. 55 000, - Kč.
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Dodatek

Jménem projektu Hudebny SH (za jeho vedení i členy) děkujeme klubu SH za možnost
fungování tohoto projektu.
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Přílohy

5.1

Příloha A. Čerpání rozpočtu v minulém období (k 19.11.2017)

5.2

Příloha B. Požadovaný rozpočet pro nadcházející období (2019)

Hudebny SH 2019

99 000,-

Provozní náklady

14 000,Malé položky – šroubky, struníky, apod.

3 000,-

Občerstvení Jam Session (2)

3 000,-

Údržba

8 000,-

Investiční náklady

83 000,Kytarové kombo (hlava)

15 000,-

Kytarové kombo

15 000,-

Sada činelů (3)

39 000,-

Sada blán (3)

6 000,-

Nutné neplánované investice

8 000,-

Osobní náklady

2 000,Teambuildingová akce
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2 000,-

