SUT SH – STŘEDISKO UN*XOVÝCH TECHNOLOGÍÍ
žádost o finance z klubu SH za období 2010-1
OBSAH
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
Vedoucí projektu, web, wiki.sh
2. PROJEKT
Popis a cíle projektu
3. FINANCOVÁNÍ
Čerpání financí za poslední období a požadavky do dalšího.
4. PŘÍLOHY, DOKUMENTACE
Logo projektu
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
1.1 NÁZEV PROJEKTU

SUT SH – STŘEDISKO UN*XOVÝCH TECHNOLOGÍÍ

1.2 VEDENÍ PROJEKTU Jiří Jánský – Vedoucí projektu
JanskyJ@sh.cvut.cz
Icq: 268 448 550
Dalibor Fanta – Zástupce vedoucího
D.Fanta@sh.cvut.cz
Icq: 113 068 396
1.3 WEB

http://sut.sh.cvut.cz

1.4 WIKI SH

http://wiki.siliconhill.cz/SUT

2. PROJEKT
2.1 POPIS PROJEKTU
2.1.1 Semináře (IT a speciály)
Hlavní tahouni projektu jsou pravidelné semináře o linuxových
operačních systémech a podobných technologiích. S přednáškami a
semináři se začalo už v roce 2004 a od té doby proběhlo již mnoho těchto
akcí (kolem šesti každý semestr). Semináře jsou v dnešní době rozděleny
na IT (linuxové, opensource apod.) a speciály (technika i ne-technika).
V letošním semestru jsme slavili úspěch se speciálem na téma „Ochranný
systém metra“ jenž navštívilo více než 80 zájemců. Na příští semestr
počítáme mimo jiné s opakováním těchto úspěšných seminářů, stejně jako
s novými semináři, zaměřenými na začínající uživatele.

2.1.2 Studovna bl. 7
Již delší dobu se v prostorách projektu (2. mezipatro na bloku 7)
připravuje počítačová studovna vybavená několika terminály připojené
přes hlavní projektový server do strahovské sítě. Cílem projektu je zajistit
počítačové vybavení studovny.
2.2 CÍLE PROJEKTU
2.2.1 Podpora současných aktivit
Našim hlavním cílem je podpora seminářů (IT a speciály). Dále
případná podpora začínajících uživatelů a sdílení nabytých znalostí s
ostatními uživateli.
2.2.2 Propagační činnost
Snahou je také projekt zviditelnit v rámci klubu SH a ve
studentských a linuxových mediích. Dalším cílem je tedy vyhotovení
propagačních materiálů (plakáty, trička pro přednášející,…).
3. FINANCOVÁNÍ
3.1 FINANCOVÁNÍ ZA ROK 2009-2
3.1.1 Rozpočet Silicon Hill
Z
rozpočtu
klubu
na seminářích.

bylo

financováno

drobné

občerstvení

3.1.2 SGS za rok 2009
Prvního kola se projekt bohužel nezúčastnil, protože bylo vedoucím
projektu podceněno včasné odevzdání přihlášky. Nicméně v doplňkovém
kole byl udělen grant ve výši 9000 Kč. Z něj byly hrazeny plakáty, trička a
další podpůrné předměty (kabely, flash disky,…).
3.2 POŽADAVKY NA ROK 2010-1
3.2.1 Rozpočet Silicon Hill
Pro fungování projektu žádáme z rozpočtu klubu SH 2,5 tis. korun
na nákup občerstvení na semináře, dále pro nákup spotřebního materiálu
a propagaci 3 tis. korun.
Dovybavení studovny na bloku 7 a její zprovoznění by mělo případně
vyjít na 2 tis. korun.
Celkem tedy projekt žádá o 7,5 tis. korun.
3.2.2 SGS 2010
Očekává se získání dalších finančních prostředků z
Výsledky dosud nejsou známy.

kola SGS.

4. PŘÍLOHY
Logo projektu:

