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Projekt Zahrádky 
Stav Funguje Ekonom. čin. Ne 
Vedoucí Jiří Hanuš jirka.hanus@seznam.cz j.hanus@sh.cvut.cz 
Web http://wiki.siliconhill.cz/Zahradky 
Aktivní lidé  Jiří Hanuš, Vít Pekárek, David Prudek, Jiří Kocum, Václav Lepič, Sarah           

Laredová, Peter Voros, Marek Koman, Adam Beckert 
Další 
pomocníci 

Kája Bergelová, Patrik Hübner, Tomáš Pícha, Honza Bednář, Kočička, Hody,          
Maruška, a mnoho dalších 

http://wiki.siliconhill.cz/Zahradky
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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 

Motto: “Projekt Zahrádky je pomalu ale jistě rostoucí projekt klubu Silicon Hill.” 

Slouží k odreagování členů klubu prostřednictvím zahradničení. Budujeme zde komunitní          
zahrádku pro lidi z místa zvaného Stadion Domov. Pěstujeme, co chceme, kromě jakýchkoliv             
omamných látek. Společnou úrodu si pak rozdáváme mezi sebe. 

1.3 Aktivní lidé v projektu 

Počítám lidi, kteří opakovaně dělali něco na Zahrádce, nějak se vyjadřovali k rozvoji a tak.               
Taky je to zhruba chronologicky, jak se zapojovali na Zahrádce 

● Jiří Hanuš, 26945, Král(ík) Zahrádek 
● Peter Voros, 35573 Vicekrál(ík) Zahrádek 

Zahrádkáři: 
● Vít Pekárek, 27408 
● Jiří Kocum, 25183  
● Václav Lepič, 33552  
● Sarah Laredová, 35070 
● Tomáš Pícha, 28950  
● Lukáš Nesvadba, 27411 - odešel ze Strahova 
● Monika Fleková, 34913 - odešla se Strahova 
● Peter Voros, 35573 
● Marek Koman, 33786 
● Adam Beckert, 33013 
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2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období 

2.1 Cíle projektu na uplynulé období 

Cílem bylo okopávat, vyndavat kameny, pěstovat, kompostovat, udělat teambuildingy,         
odreagovat se od každodenní práce hlavou. Dále domluvit branku (s dlouhodobou vizí mít             
vchod na pípnutí karty), mít venkovní kameru, dlouhodobý cíl vytvořit pizza pec, začít dříve              
sázet a něco si předpěstovat. 

2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období 

Projekt fungoval. Komunita letos byla slabší pravděpodobně z důvodu vyhnání          
studentů pryč z kolejí. Také byla slabší, protože jsem (Hany) byl první půlrok na              
výjezdu v Zahraničí a komunitu na dálku jsem bohužel nijak nebudoval. Celé léto nám              
pak trochu zhatilo plány rekonstrukce školícího centra, kde nám půlku Zahrádek           
překopali, neměli jsme také sudy na vodu napojené na okapy. 

I přesto se nám v projektu povedlo nemálo věcí, které stojí za zmínku a zhodnocení, že                
letošní rok se i přes nepříjemnosti povedl. První věc byla získání darem tatrovky hlíny              
ještě na konci roku 2020 za kterou vděčíme Ivaně Dvořákové za domluvení. Další z              
věcí je jmenování Petera Vorose jako zástupce projektu Zahrádek, který byl jeden z             
nejaktivnějších členů. Další věc se získání zahradního domku na nářadí od projektu            
AVC SH. Také máme branku a nějaký vizuální plán, jak by Zahrádky mohly v              
budoucnu vypadat. 

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu 

● Letošní rok jsme neměli žádný týmbuilding ani víkendovku 
● Peter Voros jako zástupce Zahrádek 
● Sehnání zahradního domku na nářadí zadarmo 
● Sehnání tratovky kvalitní hlíny zadarmo  
● Sehnání nějakých rostlin zadarmo 
● Sehnání prázných kýblů a nějakého nářadí zadarmo 
● Zahradničili jsme :) 

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit 

● Okopávat, vyndavat kamenty, pěstovat, kompostovat, odreagovat se od každodenní         
práce hlavou 

● Máme branku na Zahrádkách 
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● Máme Zahradní domek, který jsme neplánovali, ale je to tak významné ulehčení, že             
ho zmiňuji 

● Sehnali jsme nějaké nářadí zadarmo (zahradní nůžky od Hanyho dědy, kýble od            
Hanyho rodičů) 

● Největší kus práce odvedli Jirka Kocum a Peter Voros. Bez nich by tento rok              
Zahrádky určitě vypadaly celkem bídně. Děkuju 

● Máme velký kompostér u B6, kde Tom Pícha vytiskl nějaké instrukce, ale bohužel to              
ais upadlo. 

● Moc děkujeme členům AVC SH za ten zahradní domek. 
● Jirka kocum vytvořil interaktivní plánek zahrádek dostupný na tomto odkazu 

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit 

● Obhospodářovávali jsme něco méně než třetinu pozemku (i z důvodu, že nám půlku             
rozkopala Enesa) 

● Neměli jsme žádný teambuilding ani víkendovku. 
● Letos jsme měli celkem problém se slimáky. 
● Jakožto vedoucí projektu jsem letos fungoval celkem špatně. Jeden ze členů mi to i              

osobně vytkl, tak jsem uspořádal online klání Zahrádkářů, kde jsme se domluvili na             
nějaké fungování projektu, načrtli, jak by mohly Zahrádky vypadat příští rok. 

● Také jsem mohl během přeschvalování rozpočtu trochu upravit rozpočet, jelikož jsme           
věděli, že branku už máme, tak by se nám hodily zámky na branku u budku.               
Nakonec nám je pořídil David Prudek. 

● Za moje horší fungování se omlouvám a pokusím se to trochu zlepšit. Ale na druhou               
stranu si myslím, že pro nikoho to nebyl moc dobrý rok. 

2.3 Propagace projektu 

Propagovali jsme se na akci This is Silicon Hill. Jinde to bohužel pořádně letos nešlo. 

2.4 Využívání projektu 

Letos jsme pěstovali: Trochu rajčata, minirajčata, kukuřice, fazole, jahody (které nám sežrali            
slimáci), máta. 
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2.5 Přehled financování projektu 

2.5.1 Získané finanční prostředky 

Provozní náklady: 5500,- Investiční náklady: 0,- Osobní náklady: 2500,- 

Celkem: 8000,-  

2.5.2 Využití získaných finančních prostředků 

Jak jsme zmínili na začátku. Cílem našeho projektu je snažit se co nejvíce věcí sehnat               
zadarmo, za odnos. Pokud se nám něco podaří sehnat zadarmo, není potřeba tu věc              
pořizovat z rozpočtu klubu. Pokud se ale nedaří sehnat věc zadarmo, jsme rádi, že klub nám                
schválil položky do rozpočtu a měli jsme tak jistotu, že budeme mít nářadí. 

Čerpání: 

Provozní náklady: 3622,- Investiční náklady: 0,- Osobní náklady: 0,- 

Celkem čerpáno: 3622,- 

2.6 Teambuilding 

Teambuilding ani víkendovky jsme bohužel letos neměli. 
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3 Cíle projektu pro nadcházející období 

3.1 Vize projektu 

Okopávat, vyndavat kameny, pěstovat, kompostovat, udělat teambuildingy, odreagovat se         
od každodenní práce hlavou :) 

● “Bouda” pro Peterova psa 
● obhospodařovat zhruba půlku pozemku 
● posezení + ohniště 
● vytvoření laviček pro posezení 

3.1.1 Dlouhodobé cíle 

Pizza pec, venkovní kamera 

3.2 Organizační zajištění realizace 

Baví nás to :). Odpustky nevedeme.  

3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora 

Rádi bychom komunikovali se SÚZ ČVUT o daném pozemku, jelikož na nšm je velká              
betonová deska, pak s dalšími subjekty, abychom sehnali věci zadarmo. Pokud to bude něco              
většího než rostliny a nářadí, tak budeme informovat CEN SH. 
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4 Dodatek zprávy 

Opravdu moc děkujeme všem, co se stavili na Zahrádky někdy něco udělat nebo alespoň              
pozdravit. 

Děkujeme lidem, co nám něco věnovali, co si na nás vzpomněli, když něco vyhazovali a               
usoudili, že by se to hodilo Zahrádkám. 

Pokud jsme s poděkováním na někoho ve Výročce zapomněli, tak se na nás nehněvejte :) 

Celkově bych tento rok zhodnotil, že se Zahrádkám dařilo - Hany 

5 Fotky 

Byla by škoda, kdybychom sem nedali fotky, tak jako minule, tak tu jsou :) 
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Tak díky za podporu přátelé a zastavte se někdy na Zahrádkách 
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Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období 

 

Příloha B. Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období 
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Ref. Název Částka  
REF 11995 [stromky] Sazeničky ovocných stromků 2000 Kč 
REF 11996 [rašelina] Rašelina 378 Kč 
REF 11997 [spojovací materiál] Vruty 505 Kč 
REF 11998 [folie] mřížová fólie se zesíleným okrajem 739 Kč 
Celkem: 3622 Kč 

Provozní náklady 
Semínka a sazeničky 1500,- 
Obnova vybavení 500,- 
Investiční náklady 

  
Osobní náklady 
Teambuildingy a víkendovky 500,- 
Celkem 2500,- 


