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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

1.1.2020 –  31.12.2020 (dále  jen  uplynulé  období),  a  cíle  projektu  na  období  1.1.2021 –

31. 12. 2021 (dále jen nadcházející období).

1.2 Charakteristika projektu

Projekt  se  zaměřuje  na  vytvoření  tréningů  tzv.  LARPu  (dřevárny)-  společenské  aktivity

podobné šermu (místo ocelových zbraní jsou však využívány měkčené repliky).

V rámci projektů probíhá výuka základů boje se zaměřením na skupinové souboje, uvedení

do české larpové scény, workshopy na výrobu vybavení.  

1.3 Aktivní lidé v projektu

● Martin Houska, 27586

● Martin Vitoušek, 30575

2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období

2.1 Cíle projektu na uplynulé období

Cílem bylo založit projekt, což se podařilo. Projekt byl schválen na představenstvu, které se

konalo 03.11.2020.

2



STUDENTSKÁ UNIE ČVUT

KLUB SILICON HILL

Jugoslávských partyzánů 1580/3

   160 00 Praha 6 - Dejvice

3 Cíle projektu pro nadcházející období

Cílem projektu je zahájit svou činnost. Konkrétně to znamená zahájení tréninků, propagace,

nákup základního vybavení a vytvoření stabilní skupiny aktivních v projektu.

3.1 Vize projektu

● stabilizace a úspěšné zahájení projektu

● využití sálu ve školícím centru pro účely vnitřních tréninků

● využití venkovních prostor v areálu kolejí pro účely venkovních tréninků

● workshopy - výroba a oprava vybavení

● teambuildingové akce

● společná účast aktivních na bitvách

● rozšíření erárního vybavení

3.2 Organizační zajištění realizace

Nejdůležitějšími kroky bude nákup erárního vybavení, propagace a nábor lidí skrz sociální

sítě a vyjednání přístupu do školícího centra a dalších prostor pro účely tréninků.

3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora

Projekt  potřebuje  zajištění  přístupu  do  tréninkových  prostor,  právní  konzultaci  kvůli

vyloučení se z odpovědnosti za případná zranění účastníků (vlastním zaviněním) a zajištění

prostor pro uložení vybavení.

4 Dodatek zprávy

Příloha A. Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady

Náklady na údržbu 1,060,-

Investiční náklady

4 x Meč gotika ke smontování 3,720,-

4 x Kopí 2,200,-

2 x Štít ke smontování 1,020,-
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Osobní náklady

--- ---

Celkem 8000,-

Ekonomická činnost

Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období 0,-

4


