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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 1.1.2019               
– 31.12.2019 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1.1.2020 – 31. 12. 2020 (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 prostředtnictvím 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 
Zahrádkáři: 

● Vít Pekárek, 27408 
● Jiří Kocum, 25183  
● Karolína Bergelová, 33966 
● Patrik Hübner, 34246  
● Pavla Lacinová, 33026  
● Jiří Landsmann, 31707 - odešel ze Strahova 
● Dan Balarin, 30108 - odešel ze Strahova 
● Marie Sehnalová, 34602 - odešla ze Strahova 
● Václav Lepič, 33552  
● Sarah Laredová, 35070 
● Filip Marek, 33984  
● Tomáš Pícha, 28950  
● Lukáš Nesvadba, 27411  
● Monika Fleková, 34913  
● Martina Dubeňová, 33805 
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2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období 

2.1 Cíle projektu na uplynulé období 

Dostali jsme na starost pozemek. Ten pozemek je moc hezký, jen byl zarostlý různým              
bordelem. Naším cílem bylo z tohoto prostoru vybudovat komunitní zahrádku. 

● Sehnat co nejvíce nářadí a věcí zadarmo, za odnos. 
● Cílem bylo okopat ⅓ pozemku a obhospodařovat jej. 
● Sehnat sudy na zadržování vody na zalejvání 
● Pořídit kolečka, kompostéry a začít kompostovat 
● Pěstovat. 
● Prezentovat se na akci prvák 

2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období 
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2.2.1 Nejdůležitější události v projektu 

● Měli jsme dva pěkné teambuildingy (do příště bych tyto akce pojmenoval jako            
“Rozjaření” a “Zazimování/Dožínky” nebo tak nějak pěkně) 

● Sehnání sudů a jednoho kompostéru zadarmo  
● Sehnání celkem dost nářadí zadarmo 
● Sehnání palet zadarmo 
● Sehnání nějakých rostlin zadarmo 
● Udělali jsme vlastní Strahovské Brambůrky z našich brambor 
● Zahradničili jsme :) 

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit 

● Pořídili jsme dva kompostéry z rozpočtu a jeden jsme dostali zadarmo od babičky             
Michala Juráska z B8 - Děkujeme! 

● Patrik Hübner obepsal několik pivovarů, jestli by nám věnovai nějaké sudy na vodu             
(dostal jsem tip, že pivovary mají vělké sudy s nějakými přísadami a pak s nimi               
nemají co dělat) a pivovar Staropramen nám daroval 3 sudy (chtěl darovat 6 - info k                
tomu dále). 

● Pořídili jsme dvě kolečka z rozpočtu, sehnali jsme celkem dost nářadí zadarmo. Za to              
děkujeme Srandovi Solnařovi a jeho ženě z Yo Mamma Band, Ivče Dvořákové, Ivče             
Pelákové, Hanyho mamince (možná už zapomněla, že to chtěla vrátit to nářadí, hehe)             
a babičce od Káji Bergelové 

● Děkujeme Dušanovi Stěhulovi za myslím 6 palet, které nám daroval 
● Děkujeme Vencovi Novákovi za pomoc se rozřezáním sudů a také za to, že nám              

pořídil sběrače na vodu, které jsou super (když jsou sudy plné, tak voda teče do               
kanálu). 

● Děkujeme Hanyho mamince za rajčata, Káji babičce za to, že přivezla brambory. Díky             
tomu jsme měli celkem pěknou úrodu 

● Prezentovali jsme se na akci prvák, kde jsme dávali ochutnávat chilli papričky a             
dávali ochutnávat brambůrky ze Strahovských brambor 

● kompostovali jsme a jeden z kompostérů je teď u Čajovny u B6 pro veřejnost, ale               
zatím jsme ho nijak nestačili zpropagovat. 

● Děkujeme AVC SH za to, že uklidili a našli staré bannery, které nám věnovali :) 
● Děkujeme bloku 2, že nám půjčili bazének na sběr dešťové vody. Bylo sucho 

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit 

Řekli jsme si, že zkusíme obhospodářovávat ⅓ pozemku. Plevel jsme sice vytrhali, vyšlapali pár              
cestiček, vytvořili malé posezení z palet. 

Bohužel ale v zemi bylo více než méně kamenů a tak jsme podle mně využili pro pěstování tak 2/9                   
prostoru, ale to nevadí :)  
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Velký nedostatek, který letos byl, je, že jsme začali pozdě. Neměli jsme připravenou půdu pro rajčata a                 
neměli jsme nic pořádně předpěstované. Začali jsme až kolem dubna května pořádně něco dělat a               
vlastní rajčata jsme neměli. Ta, co jsme měli, byla od Hanyho maminky. 

2.3 Propagace projektu 

Propagovali jsme se na Akci Prvák, kde jsme dělali vlastní strahovské brambůrky z našich              
brambor, dávali ochutnávat chilli papričky a promítali fotky ze Zahrádek. 

 

2.4 Využívání projektu 

Od ledna do července evidujeme minimálně 157 návštěv od aktivních na Zahrádkách. Snažili             
jsme si to evidovat do google tabulky. Bohužel po začátku prázdnin tabulka upadla do              
zapomnění a lidé se zapomínali evidovat. Za pokus to ale stálo :) A taky jsem tím chtěl vědět,                  
kolik mám komu dát ředkviček 

Letos jsme pěstovali: Trochu česneku, brambory, rajčata, jednu chilli papričku, jahodu, máta,            
bazalka, pažitka, ředkvičky, hrášek a zkoušeli jsme salát, ale ten nám nevzešel. 

2.5 Přehled financování projektu 

2.5.1 Získané finanční prostředky 

Provozní náklady: 2500,- Investiční náklady: 13920,- Osobní náklady: 2000,- 

Celkem: 18420,-  

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: 911,- Investiční náklady: 7625,- Osobní náklady: 1 960,- 

Celkem čerpáno: 10 496,- 
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2.6 Teambuilding 

Měli jsme dva teambuildingy a oba byli super. Jeden někdy před létem a druhý teď v                
listopadu.  

 

3 Cíle projektu pro nadcházející období 

3.1 Vize projektu 

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

Rádi bychom zkusili se SÚZ ČVUT domluvit branku ze strany vchodu od školícího a dále               
taková dlouhodobá vize, že by byl vstup na pípnutí karty. 

Měli jsme domluvené s Viktorem B. nějakou venkovní kameru, ale to taky nedopadlo. Ne že               
by to chvátalo, ale je to dobrý sem napsat. 

Filip Marek by rád pořídil pizza pec. 

Začít dříve něco předpěstovat a dříve sázet do země. Další rok by to ale mohlo být lepší díky                  
tomu, že už máme nějakou půdu překatrovanou. 

3.2 Organizační zajištění realizace 

Baví nás to :). Odpustky nevedeme. Možná by se nám líbilo o něco víc peňouz na semínka a na                   
víkendovky. 

3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora 

Rádi bychom komunikovali se SÚZ ČVUT o domluvě branky, pak s dalšími subjekty,             
abychom sehnali věci zadarmo. Pokud to bude něco většího než rostliny a nářadí, tak              
budeme informovat CEN SH. 

Možná si řeknete, že je špatně, že jsme nevyčerpali rozpočet, ale my jsme nakoupili nářadí               
jen za tolik, abychom doplnili nářadí, které jsme nesehnali za odvoz. Takhle bychom rádi              
pokračovali :) 
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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 opravdu dařilo - Hany 

5 Fotky 

Byla by škoda, kdybychom sem nedali fotky, tak jako minule, tak tu jsou :) 
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Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období 

Ref. Název Částka  
REF 10919 Hlína, hnojivo, semínka 911 Kč 
REF 10896 Nářadí - pracovní rukavice 299 Kč 
REF 10920 Kolečko, Kompostér, Hadice, Příslušenství k hadici 5 679 Kč 
REF 11365 [Nářadí] - krumpáče, motyky, atd. 1 647 Kč 
REF 11071 [Teambuilding] Občerstvení na teambuilding 785 Kč 
REF 11347 [Teambuilding] Občerstvení na teambuilding 1 175 Kč 
Celkem: 10 496 Kč 
 

Příloha B. Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období 

Provozní náklady 
Semínka a sazeničky 2000,- 
Hlína a hnojiva 2000,- 
Stavební materiál 1500,- 
Investiční náklady 

  
Osobní náklady 
Teambuildingy a víkendovky 3000,- 
Celkem 9500,- 
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