
Zpráva projektu 
 
1. období, za které se zpráva vydává  
(nevím, tak asi pro účely SH stačí poslední semestr? Jinak výtvarka funguje od března 2007 ) 
leden – červen 2008 
 
2. název projektu  
Výtvarný ateliér 
 
3. link na webovou prezentaci projektu  
Máme pravidelně aktualizovanou wiki a nepravidelně aktualizovaný web (nejsem holt 
webotvořič, wiki je snadnější) 
http://wiki.siliconhill.cz/Výtvarný_ateliér 
http://vytvarka.siliconhill.cz 
 
4. Informace o činnosti projektu v minulosti (minulý půlrok)  
 
 4.1 aktivní lidé v projektu  
 Pavla Slezáková- vedoucí 
 Barbora Šedová – zástupce 
 
  4 .2 stručné info, čím se projekt zabývá  
  Projekt byl vytvořen pro výtvarné vyžití členů klubu SH. Funguje od března 2007 a jeho    
subjektem je výtvarný kroužek, který se schází každé úterý ve 20h. Momentálně se nachází 
na bloku 5 v mezipatře ¾. Je vybaven nástroji a barvami pro rozličné techniky (viz web) 
  4. 3 stav projektu – funguje 
  4. 3. 1 hlavni přednosti 
  -zaběhnutý projekt,  
  - slouží k odreagování, naučení se novým oblastem umění atd. 
  - nově začatá spolupráce s výzdobou společenských místností v mezipatrech bloků 
  4. 3. 2  hlavni problémy 
  - nevyhovující prostory nemůže fungovat během prázdnin, jelikož je tato místnost 
zabavována kufrárnou bl. 5. 
 
5. Cíle projektu na začátku daného období (minulý půlrok)  
- dokoupit potřebné vybavení,  
- uspořádat výstavu 
- dále pokračovat ve výuce výtvarného kroužku 
 
6. Zhodnocení fungování projektu (minulý půlrok)  
 6. 1 Nejvýznamnější události v projektu  
  6.1. 1a   změny v projektu  
  určen zástupce vedoucího projektu – Barbora Šedová 
  6. 1. 1b akce  
  -každý půlrok pořádá výtvarka speciální vydání, tento půl rok „ukaž, jak se umíš vystříkat“, 
viz wiki 
  6. 1. 2 Cíle, které se podařilo splnit  
  - dokoupení chybějícího vybavení 
  - výtvarný kroužek 
  6. 1 . 3 Cíle, které se nepodařilo splnit a důvody jejich nesplnění  
- nebyla uspořádána výstava z nedostatku času vedoucí projektu a tak se tento záměr 
přesouvá na podzim 2008 

http://wiki.siliconhill.cz/V
http://vytvarka.siliconhill.cz


 
7. Přehled financování projektu (minulý půlrok)  
7.1 Získané finanční prostředky včetně prostředků získaných mimo klub SH  
Klub SH 10 000 (  + 12 000 z minulého rozpočtu) 
SGS 10 000  
7. 2 Využití získaných finančních prostředků  
12 000 - air brush 
ostatní finance – dokoupení chybějícího (převážně spotřebního) zboží: 
olejové barvy, papíry, čtvrtky, vodovky, fixy, pastelky,  
 
8. Cíle projektu na následující pololetí  
 8. 1 vize do budoucnosti  
- zachovat současný stav, tj. stále  ponechat možnost využití místnosti i všech věcí jakýmkoli 
členem klubu SH  
- každé UT (během semestru) schůzky výtvarného kroužku s otevřenou výukou výtvarné 
techniky 
- přesun z nevyhovujících prostor do tzv. „mučírny“ ve sklepních prostorách bloku 9, 
společně s bastíři(-> k čmuž teprve proběhne jednání se SUZem atd.) 
 
 8.2 prostředky potřebné k uskutečnění vize  
Kvůli zvažování přesunu do nových prostor bude záležet na postoji SUZu, resp. Jak moc 
bude chtít do rekonstrukce investovat. Naše prvotní odhady jsou cca 200 tis. Kč.(to je včetně 
veškerých zednických a malířských prací, včetně nového nábytku, rekonstrukce rozvodů 
elektriky atd. 
 8.3 požadavky do nového rozpočtu + zdůvodnění + celková suma  
 Nutné: 15 000 Kč pro dokoupení barev a jiných výtvarných pomůcek. 
(máme ještě volné prostředky v SGS, jen pro jistotu, nepředpokládám, že bude celá suma 
vyčerpána) 
 Případné: viz odst. 8.2 – plánovaný přesun společně s bastlíři. 


