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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
1.10.2013 – 29. 2. 2014 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1. 3. 2015 –
31. 12. 2015 (dále jen nadcházející období).

1.2

Charakteristika projektu

Poskytování zkušebních prostorů a jejich vybavení (zařízení) členům projektu, umožnění
pokračovat s hudebním hobby i mimo své rodiště a možnost navázat budoucí spolupráci s
ostatními členy projektu.

1.3

Aktivní lidé v projektu


Jan Pilař, 20938 – Správce H3, Správce půjčovací bicí soupravy



Petr Fabián, 24610 – Správce H9



Michal Souček, 21557 – Správce H10, Webmaster



Tomáš Kačur, 11814 – Odborná konzultace
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Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období

2.1

Cíle projektu na uplynulé období


Upgrade stávajícího webu



Nákup nového provozního vybavení, které se mechanicky ničí



Nákup – investice do dalšího vybavení pro zpestření a větší atraktivnost projektu za
účelem získání dalších, i náročnějších hudebníků.

2.2

Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

Nové vedení se snažilo znovu nastolit 100% použitelný stav veškerého vybavení, což se do
jisté míry povedlo. Podařilo se nakoupit kvalitní i méně kvalitní výrobky (nedostatek času ke
konzultaci nákupů na konci roku 2013).
Investice se nedržely původně stanovených položek v rozpočtu, ze dvou důvodů. Jedním
byla nutnost odhlučnění H9, z důvodu stížností na hluk a druhou ta skutečnost, že nové
vedení mělo na složení rozpočtu velmi krátký čas, během kterého se nedokázalo plně
seznámit s potřebami projektu.
Odhlučnění H9 proběhlo svépomocí za dobrovolné pomoci neaktivních členů projektu. Jeho
dopady budou známy až po nějakém čase používání a jeho finálním dokončení.
Byla vypovězena smlouva o nevýhodném pronájmu pianina a místo něj nakoupeny kvalitní
klávesy.
Projekt zaznamenal opětovný nárůst počtu členů (předchozí pokles způsoben
pravděpodobně špatným stavem vybavení). V letním semestru měl pouze 33 členů, v
zimním pak 44. Projekt taktéž pořádal dvě tradiční Jam Session (jaro, podzim) a Den
otevřených dveří pro propagaci projektu.
2.2.1

Nejdůležitější události v projektu



Vypovězení smlouvy na pianino



Změna vedoucího projektu



Odhlučnění H9

2.2.2

Cíle, které se podařilo splnit



Nákup nového provozního vybavení, které se mechanicky ničí…



Nákup – investice do dalšího vybavení pro zpestření a větší atraktivnost projektu za
účelem získání dalších, i náročnějších hudebníků.
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2.2.3


2.3

Cíle, které se nepodařilo splnit
Upgrade stávajícího webu – web byl sice opraven, aby fungovaly rozvrhy, ale jeho
větší upgrade se nekonal. V plánu je však rozsáhlejší upgrade s novými funkcemi, na
kterém se již pracuje

Propagace projektu

V rámci propagace slouží dobře Facebooková stránka Hudeben. Dále se projekt dobře
prezentoval na Jam Sessionech, na které se sjeli např. i hudebníci, kteří projekt využívali
dříve. V poslední řadě pak jistý účinek zaznamenal i Den Otevřených Dveří.

2.4

Využívání projektu

Jak bylo uvedeno výše projekt zaznamenal nárůst počtu členů. Příčinou je pravděpodobně
podstatně zlepšený stav vybavení hudeben.

2.5
2.5.1

Přehled financování projektu
Získané finanční prostředky A.

Z rozpočtu SH byly projektu vyčleněny prostředky ve výši 60 500 Kč, které je teď v podstatě
vyčerpáno (23.11.2014 – zůstatek 253 Kč). Do rozpočtu SH pak byly vybrány příspěvky za
členství v projektu ve výši 14 500, Kč za LS 2014 a v ZS 2014 se předpokládá souhrn
příspěvků 20 500, Kč. Dohromady tedy 35 000, Kč.
2.5.2

Využití získaných finančních prostředků

Hlavní část využívání tvoří nákup vybavení (klávesy Yamaha – 18 876, Kč, Basové kombo
Hartke  9 597, Kč, apod.). Další významnou částí je pak materiál použitý k odhlučnění H9
(suma cca. 12 500, Kč). Další položky pak zahrnují např. občerstvení na jarní Jam Session,
poslední pronájem pianina nebo ladění pianina, které vlastní Hudebny SH.

3

3

Cíle projektu pro nadcházející období

3.1

3.2

Vize projektu


Obnova opotřebovaného vybavení, zkompletování půjčovací bicí sady



Kompletní renovace webu s novými funkcemi



Pořádání menších hudebních akcí na Strahově (Jam Session, apod.)



Přijmutí nového, mladého aktivního člena

Organizační zajištění realizace

Na nákupu vybavení participují všichni aktivní členové a důležitý je i názor neaktivních
členů projektu. Web má na starosti Michal Souček. Pořádání akcí je také týmovou spoluprácí
(výhodu je pak blízká spolupráce s AVC.SH).

3.3

Požadovaná hmotná a technická podpora

Pro nadcházející období bude projekt požadovat finanční prostředky nejlépe ve výši 50 000,
Kč. Hlavní položkou bude nákup nového basového komba, dříve než nějaké staré (10 let)
přestane fungovat. Další významné položky se budou týkat půjčovací bicí soupravy, hlavně
tedy její zkompletování, kdy odpadne nutnost jí doplňovat v případě vypůjčení částmi
souprav z hudeben. Do půjčovací soupravy bude též nutné pořídit Hardcase na HW, který
nahradí dosluhující modrou IKEA tašku.
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Dodatek zprávy
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Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období
Ref.

REF 6202
REF 6249
REF 6255
REF 6299
REF 6334
REF 6427
REF 6491
REF 6670
REF 6671
REF 6672
REF 6692
REF 6693
REF 6729
REF 6841
Celkem:

Název

Odpustky LS 2014
nakup vybaveni
Pronajem pianina h9 15/2014
ladenie piana
jam session catering
prodluzky do hudeben
Klávesy a kombo
Odhlučňování H9  Lepící pěna pro montáž izolací
Odhlučňování H9  Spojovací materiál, spotřební
materiál
Odhlučňování H9  Řezivo na konstrukce
Odhlučnění H9  Izolace na stěny, dveře a okna
Odhlučnění H9  Textilie pro potah izolace
Odpustky ZS 2014
Akustické látky na závěsy a potahy

Částka

3900
7950
2540
380
1500
378
27861
1230
2127
950
3336
595
3300
4200
60 247
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Příloha B.
období
UID

Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející

Jméno

20938

Jan Pilař

24610
21557
11814

Petr Fabián
Michal Souček
Tomáš Kačur

Činnost

Odpuštěno

Vedoucí projektu, správce H3, správce
půjčovacích bicí
Správce H9
Správce H10, Webmaster
Odborná konzultace

Z/IT/Hud.
Z/IT/Hud.
Hud.
Hud.
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Příloha C.

Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady
Jam Session (2x)
Ladění piana + oprava
Oprava reproduktorů

3 000,
2 000,
1 200,

Investiční náklady
Tunebot
Zkompletování půjčovací sady
Stolička k bicím H9
Stojany na mikrofony (3ks)
Basové kombo
Kabeláž (cca 20m + koncovky)
Mikrofony
Další položky (drobné věci k bicím, atd.  stokorunové položky)

2 390,
10 200,
2 000,
4 200,
12 000,
2 000,
3 500,
1 000,

Osobní náklady
Odpustky
Celkem

7 200,
50 690,
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