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ÚVOD

Účel dokumentu

Tento dokument slouží jako projektová dokumentace vyžadovaná interním před-

pisem klubu Silicon Hill (dále jen SH) Projekty klubu. Obsahuje část o činnosti projektu

za období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období

1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 (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 k dispozici pro všechny členy SH.

Pro zájemce nabízíme individuální či skupinové tréninky. Kromě tréninků pořádáme na

jaře turnaj dvojic a jednotlivců ve strahovském grillcentru určený pro všechny členy SH.

Prostory projektu jsou také  využívané  jako tréninkové  hřiště pro aktuálně 5 týmů

středočeské ligy ve stolním fotbale. Týmy jsou z nemalé části složeny právě ze členů

SH. V příštím roce budou týmy nejspíše 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”

Tréningové centrum stolního fotbalu – dále jen “fotbálkárna”

Aktivní lidé v projektu

· Adam Plecitý, 26384, Vedoucí projektu, správce místnosti

· Anna Vitmanová, 34790, PR manažer projektu

· Martin Jakubec, 30896, správce místnosti

· Jan Skopal, 31999, správce místnosti

· Martin Krupa, 26633, správce místnosti



ZPRÁVA O ČINNOSTI PROJEKTU ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ

Během loňského školního roku se nám dařilo plně fungovat, co se tréninkového

centra stolního fotbalu týče. V tréninkovém centru aktivně trénuje již 5 ligových družstev,

které jsou z části složené ze členů SH. Za uplynulé období to činí dva nové týmy, jeden

třeťoligový a dokonce jeden druholigový. Mimo ligové  týmy se k nám hlásí stále více

členů, kteří by rádi chodili individuálně si zahrát či potrénovat.

Dále jsme na konci letního semestru uspořádali již čtvrtý turnaj ve stolním fotbale,

tentokrát ve školícím centru SH. Turnaj byl přístupný pro všechny členy SH zdarma a tur-

naje se zúčastnilo 28 dvojic a 16 jednotlivců. Na akci byly zapůjčeny 4 stoly a 1 stůl jsme

si donesli z fotbálkárny. Turnaj se vydařil a podle ohlasů plánujeme akci opakovat i v

příštím roce.

Cíle projektu na uplynulé období

• Vyu

žít napojení rezervačního systému, které používá SHerna

• Us-

pořádat kvalitní turnaj ve fotbálku v grillcentru 

• Pří-

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

• Pří-

padná změna místnosti dle potřeby

Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

Nejdůležitější události v projektu

• Turnaj ve fotbálku ve Školícím centru 16.5.2019

• Založení nového ligového mužstva z aktivních členů

Cíle, které se podařilo splnit

• Us-

pořádat kvalitní turnaj ve fotbálku v grillcentru 

• Pří-

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

Cíle, které se nepodařilo splnit

• Využít napojení rezervačního systému, které používá SHerna



• Pří-

padná změna místnosti dle potřeby



Propagace projektu

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

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

prvák a také na SHOW 2019 a na seznamovacím kurzu MALTA Fakulty stavební. Mimo

jiné, projekt je propagovaný během pravidelných turnajů ve stolním fotbale na Strahově,

kde nabízíme členům SH 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. Z tohoto důvodu musíme půjčo-

vat klíče osobě, která si rezervaci vytvořila. To jsme ale nově obešli přes vypůjčování

karty na vrátnici bloku 9. 

Nový proces rezervace:  Před vytvořením rezervace se uživatel musí nejprve mě

kontaktovat, já mu vytvořím účet v rezervačním systému. Po registraci obdrží email s vy-

generovaným heslem, které mu pošlu i na fb. Poté již může rezervace tvořit sám, kde je

vypsaný i provozní řád, u kterého musí potvrdit souhlas. Poté stačí zajít na vrátnici bloku

9 a kartu si vypujčit oproti kolejence.

Kromě rezervací chodí do fotbálkárny trénovat většina lidí ze Strahova hrající stře-

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

Sample Testers, Simple Tasters. Dále také nadšenci, kteří nehrají ligu, ale hrají fotbálek

a znají mě. Dohromady se jedná o cca 25 pravidelných návštěvníků chodících různě a

v různých počtech. Nepravidelně 35 – 40 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 29 800 Kč  z rozpočtu klubu SH, reálně jsme vyčerpali 29 549 Kč.

Využití získaných finančních prostředků

Od SH jsme reálně vyčerpali 29 800 Kč a to na turnaj v Grillcentru, pomůcky a vy-

bavení místnosti. Zbývající reálně vyčerpané finance jsme využili na nákup a financování

všech potřebných položek z naplánovaného rozpočtu, který souhlasí s rozpočtem v ISu.



PŘÍLOHA A. ČERPÁNÍ ROZPOČTU V UPLYNULÉM OBDOBÍ
Ref. Název Částka 

Turnaj v grillcentru

REF 11027 Pivo 5 831 Kč

REF 11028 Jídlo 6 000 Kč

REF 11029 Hlavní ceny 1 648 Kč

REF 11073 Pronájem 4 stolů 4 500 Kč

REF 10103 Odměny pro organizátory    554 Kč

Údržba

REF 11072 Servis stolů 2 500 Kč

REF 11096  Profesionální pomůcky 5 000 Kč

REF 11177 Úklid a mytí   980 Kč

Investiční náklady

REF 11178 Polštáře a přehozy   490  Kč

REF 11206 Podložky pod fotbálky 1 000 Kč

REF 11213 Poličky   600 Kč

REF 11214 LED osvícení 1 000 Kč

Celkem: 29 549 Kč

Teambuilding

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

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

rozpočtu turnaje.

CÍLE PROJEKTU PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ

• Vyu

žít napojení rezervačního systému, které používá SHerna

• Us-

pořádat kvalitní turnaj ve fotbálku v grillcentru 

• Pří-

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



• Změ

nit místnost a zařídit si SH čtečku

• Zor-

ganizovat teambuilding

• Pron

ájem stolu 4P

Vize projektu

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

složeny z členů SH. Dalším bodem projektu je jednou za rok uspořádat velký turnaj dvo-

jic 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  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, Malta). 

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.

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 Z, IT

34790 Anna Vitmanová PR manažer projektu fotbálek SH Z, IT

23916 Jan Skopal správce místnosti Z, IT

26633 Martin Krupa správce místnosti Z, IT

Požadovaná hmotná a technická podpora

Na  příští  rok  požadujeme  peníze  na  položky  v rozpočtu,  které  jsou  spíše

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

naje dvojic v grillcentru. Potom nově demontážní nářadí kvůli častějšímu převozu stolů,

přepravní techniku (“skejt”  na stěhování),  pronájem 4P stolu (typ stolu, na kterém se

dobře učí fotbálek) na rok s případným odkoupením v dalším roce, podobně jako tomu

bylo s našimi aktuálními stoly.

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).



PŘÍLOHA  C.  POŽADAVKY  DO  ROZPOČTU  PRO  NAD-
CHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ

Název Částka 

Turnaj v grillcentru

Pronájem 4 stolů   4 500 Kč

Pivo   6 000 Kč

Jídlo a příslušenství 

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

Hlavní ceny (1l vodka, 1l rum, 1l zelená)   1 700 Kč

Odměny pro organizátory (chipsy, alko, nealko, atd)   1 000 Kč

doprovodný program 

(nealko,balónky, konfety, chipsy, atd.)   1 000 Kč

Celkem: 19 200 Kč

Údržba

profesionální servis stolů 2000 Kč

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

Celkem: 7000 Kč

Investiční náklady

 SH čtečka 10 000 Kč

Pronájem 4P stolu na 1 rok 10 000 Kč

Stěhovací technika   1 000 Kč

Teambuilding   2 000 Kč

Celkem: 23 000 Kč



Celkem vše: 49 200 Kč

Odpustky

odpustky ZS 800 Kč 3200 Kč 

odpustky LS 800 Kč 3200 Kč 

celkem 6400 Kč
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