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Úvod 

1.1 Účel dokumentu 

Tento dokument slouží jako projektová dokumentace vyžadována 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 

Cílem projektu je vytvoření soutěže, ve které si příznivci stolního tenisu mohou změřit síly s               
ostatními studenty ze strahovských kolejí. Liga nabízí aktivní trávení volného času s            
možností poznat nové kamarády a vyzkoušet si soutěžní prostředí. 

1.3 Aktivní lidé v projektu 

● Maroš Karas, 27008, Vedoucí SH pince, Organizátor SH pince 

● Luboš Marek, 29235, Organizátor SH pince 

● Ján Procházka, 31049, Organizátor SH pince 

● Jan Čada, 30331, Organizátor SH pince 

● Jan Pluhař, 31083, Organizátor SH pince 

● Marek Rejent, 30933, Organizátor SH pince 

● Vít Pluhař, 34307, Organizátor SH pince 

2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období 

Tento rok byla činnost projektu omezena vzhledem k probíhající pandemii Covidu.           
Nebyly tedy vyčerpány ani žádné finance z rozpočtu projektu. Zlepšili jsme kvalitu kódu             
našeho turnajového systému. 

2.1 Cíle projektu na uplynulé období 

Cílem pro projekt SH Pinec bylo zajistit server a nasadit turnajový systém. Dále zajistit              
rezervaci a přístup do Školicího centra, aby se mohly odehrát všechny turnaje tam. A              
nakonec jsme chtěli rozšířit SH Pinec o školu stolního tenisu, kde by lepší hráči učili ty méně                 
zdatné jak hrát stolní tenis. Fungovalo by to podobně jako Taneční na SH. 
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2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období 

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu. 

Projekt byl omezený v činnosti a hlavní cíle byly přeneseny do dalšího období.  

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit 

Provedli jsme menší vylepšení v turnajovém systému. 

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit 

Projektu znemožnila řádně fungovat pandemie, žádné turnaje se tento rok nekonaly, aktuální            
cíle byly odloženy na lepší zítřky. 

2.3 Propagace projektu 

Projekt SH pinec letos s lítostí na všech svých komunikačních kanálech oznámil své             
pozastavení turnajů kvůli koronaviru. Byla čtena komunikace v rámci mailing listu a na             
Facebookové skupině pro účastníky  a potencionální zájemce o aktivní účast na projektu. 

2.4 Využívání projektu 

Projekt byl nevyužívaný z důvodu pandemie.. 

2.5 Přehled financování projektu 

2.5.1 Získané finanční prostředky 

Projekt získal 14 000 Kč z rozpočtu klubu na uplynulé období, což mělo být doplněno dalšími                
slíbenými prostředky z fondu Studentské unie (cca 10 000 Kč), ovšem projekt žádné             
prostředky letos nevyužil. 

2.5.2 Využití získaných finančních prostředků 

Projekt z důvodu nepořádání turnajů nevyčerpal žádné finance. 

2.6 Teambuilding 
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3 Cíle projektu pro nadcházející období 

Hlavním cílem je oživit projekt, získat nové aktivní členy a především uskutečnit turnaje             
v následujícím období, pokud to bude z epidemiologického hlediska možné. Ostatní cíle            
zůstávají stejné jako z předchozího období. 

3.1 Vize projektu 

● Nasadit turnajový systém na nový server 
● Přesun všech turnajů do Školícího centra 
● Rozšíření působnosti SH Pinec a založení školy ve stolním tenise 

3.2 Organizační zajištění realizace 

Projekt aktuálně nepotřebuje žádnou místnost, protože turnaje probíhají v místnostech          
pod správou jednotlivých bloků. Na druhou stranu požaduje komunikaci a vstřícnost od            
správců jednotlivých místností. Závěrečný večírek se pořádá ve Školicím centru, takže           
jednou za semestr využijeme rezervaci sálu. Na tento večírek požadujeme od           
některého z bloků vypůjčení místnosti se stolem. Do dalšího období bychom chtěli            
rozšířit naše využití Školícího centra a to tak, aby se všechny turnaje odehrávaly ve              
Školicím centru, kde jsou mnohem přijatelnější podmínky pro hru než na blocích. 

 

3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora 

Projekt vyžaduje spolupráci jednotlivých bloků při údržbě jejich pingpongových stolů a           
vyžaduje informovat o stavu místností a zajištění přístupu do těchto místností v čase             
odehrávání turnajů. Dále potřebujeme finanční příspěvek na občerstvení na turnaje a ceny            
pro vítěze turnajů. 

4 Dodatek zprávy 

 

Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období 
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Příloha B. Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející 
období 

 

Příloha C. Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období 
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Celkem: 0,- 

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období 
Název Částka  

  
  
Celkem: 0,- 

UID Jméno Činnost Odpuštěno 
29235 Luboš Marek Vedoucí SH pince Z, IT 
30331 Jan Čada Organizátor SH pince Z, IT 
31049 Jan Procházka Organizátor SH pince Z, IT 

Provozní náklady 
Ceny pro vítěze 8000 
Občerstvení na turnaje 10000 
Spotřební materiál 1000 
Investiční náklady 
    Stolek, počítadlo 4000 
Osobní náklady 
Celkem 23 000,- 

Ekonomická činnost 
Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období 0,- 


