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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. 2020 - 31. 12. 2020 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na
období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 (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. Kromě
pravidelného tréninku pořádáme i turnaj dvojic ve strahovském grillcentru určený pro
všechny členy klubu Silicon Hill.
Prostory projektu jsou také využívané jako tréninkové hřiště aktuálně pro 5 týmů,
složených 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
Jan Skopal, 31999, správce místnosti

ZPRÁVA O Č
 INNOSTI PROJEKTU Z A UPLYNULÉ OBDOBÍ
Během tohoto roku se nám dařilo fungovat jen na začátku, jelikož aktuální situace
nám víceméně znemožnila fungování tréninkového centra, plus nekonal se ani turnaj v
Grillcentru.

Cíle projektu na uplynulé 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
•
Případná změna místnosti dle potřeby
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Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období
Nejdůležitější události v projektu

Cíle, které se podařilo splnit
Cíle, které se nepodařilo splnit
•
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
•
Případná změna místnosti dle potřeby

Propagace projektu
K propagaci využíváme FB stránku Fotbálek SH, kde se dočtou veškeré informace
o projektu směřované potenciálním uživatelům.

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 to máme
podobně jako u karet do posilovny, tudíž dohledání případného poškození není možné.
Krom 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, 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 21 000 Kč  z rozpočtu klubu SH, reálně jsme vyčerpali 6 800 Kč.
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Využití získaných finančních prostředků
Od Silicon Hillu jsme reálně vyčerpali 6 800 Kč a to na servis, 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

Údržba
REF 12035

Servis stolů

2 000 Kč

REF 12036

míčky

2 000 Kč

REF 12037

omotávky

2 000 Kč
Investiční náklady

REF 12035

Vozík

490 Kč

Celkem:

6800 Kč

PŘÍLOHA A. ČERPÁNÍ R OZPOČTU V
 U
 PLYNULÉM O
 BDOBÍ
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 N
 ADCHÁZEJÍCÍ O
 BDOBÍ
•
•

funkční user-friendly rezervační systém
Uspořádat kvalitní turnaj ve fotbálku v grillcentru
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•
Případně založit na začátku příštího roku další ligový tým do divizní
soutěže
•
Změnit místnost a zařídit si SH čtečku

Vize projektu
Tréninkové centrum bude nadále fungovat jako domácí hřiště pro týmy, které jsou
složeny z členů Silicon Hillu. 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 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, 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 Č
 LENSKÝCH P ŘÍSPĚVKŮ P RO NADCHÁZEJÍCÍ O
 BDOBÍ
UID

Jméno

Činnost

Odpuštěno

26384

Adam Plecitý

Vedoucí projektu, správce místnosti

Z, IT

23916

Jan Skopal

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
turnaje dvojic v grillcentru. Potom nově demontážní nářadí kvůli častějšímu převozu
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stolů, přepravní techniku (,skejt,, na stěhování), pronájem 4p stolu (typ stolu, na kterém
se dobře učí fotbálek) na rok s případným
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)

PŘÍLOHA C
 . POŽADAVKY D
 O R OZPOČTU P RO N
 ADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ
Název

Částka

Turnaj v grillcentru
Pronájem 4 stolů

4 500 Kč

Nápoje

6 000 Kč

Jídlo a příslušenství
(klobásy, hermelín, chleba, brikety, servis, atd)

3 000 Kč

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

2 000 Kč

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

1 000 Kč

Celkem:

16 500 Kč

Údržba
profesionální servis stolů

2000 Kč

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

4000 Kč

úklid a mytí

200 Kč
Celkem:

6 200 Kč

Investiční náklady
nové zavěšení záclon

1 000 Kč

2x nabíječka na telefon

800 Kč

Stěhovací technika

300 Kč

Teambuilding

2000 Kč
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Celkem:

4 100 Kč

26 800 Kč

Celkem vše:

Odpustky
odpustky ZS

800 Kč

3200 Kč

odpustky LS

800 Kč

3200 Kč

celkem

6400 Kč

