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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. 2015 – 28. 2. 2016 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1. 3. 2016 –
31. 12. 2016 (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
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Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období

2.1

Cíle projektu na uplynulé období


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

2.2

Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

Vedení projektu se v uplynulém období snažilo blíže držet stanovených cílů a položek
rozpočtu pro rok 2015. O nákupu nového vybavení již proběhla hlubší diskuze, jejímž
výsledkem je nákup kvalitnějších věcí, které by měly projektu sloužit déle a lépe. Drobným
problémem pak byla pouze nutnost pořízení dvou činelů před předpokládaným koncem
jejich životnosti a dále výrazný nárůst cen hudebnin způsobený nárůstem ceny Eura.
Hudebny znovu pořádaly dvě Jam Session na strahovské Desítce. Kvalita akcí stoupá, také
například díky spolupráci s AVC.SH při zvučení těchto akcí. Akce by si pak zasloužila lepší
propagaci. V tomto směru se bohužel nepodařilo spolupracovat s týmem grafiků PR SH.
Odhlučnění H9 se jeví účinným a stížnosti na hluk hudebny H9 takřka zmizely. Nadále bude
potřeba dodělat zvukové zatěsnění oken (vyměněných při Rekonstrukci), které umožní i
větrání a lépe vyřešit osvětlení místnosti.
Ke konci roku 2015 získal projekt pro využívání další místnost na bloku sloužící jako sklad.
Do něj lze umístit půjčovací soupravu, náhradní díly, inventář sloužící k opravě či rozebrání.
To bude mít za důsledek lepší možnosti využívání inventáře vedoucími projektu a zvýšení
pořádku a místa v Hudebnách samotných.
2.2.1

Nejdůležitější události v projektu



2x Jam Session



Nový sklad



Zprovoznění kamerového systému v H3

2.2.2

Cíle, které se podařilo splnit



Obnova opotřebovaného vybavení, zkompletování půjčovací bicí sady



Pořádání menších hudebních akcí na Strahově (Jam Session, apod.)
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2.2.3

Cíle, které se nepodařilo splnit



Kompletní renovace webu s novými funkcemi – stávající vize webu je velmi náročná
především na čas, kterého není dostatek. Aktivně probíhá poptávání výpomoci.



Přijmutí nového, mladého aktivního člena – záležitost se ukázala nebýt tolik akutní,
avšak existuje zájem některých členů projektu, se kterými je navázána komunikace.

2.3

Propagace projektu

Hlavní propagační činnsotí nadále zůstávají tradiční Jam Session. Nadále se projekt účastnil
Akce prvák a pořádal Den otevřených dveří. Výhledově máme v plánu lépe spolupracovat s
grafickou sekcí klubu na tvorbě plakátů a loga projektu.

2.4

Využívání projektu

Projekt nadále zažívá nárůst počtu členů. V letním (obvykle slabším) semestru jich bylo 39 a
v semestru zimním pak 59 (stav k 1. 12. 2015). Pokud by se stavy nadále zyvšovaly, mohlo by
se stát, že projekt naplní rozumnou kapacitu (využívání třech hudeben v odpoledních a
večerních hodinách), která není přesně stanovena. Pokud by k tomu došlo, bylo by potřeba
přistoupit k opatřením (stopstav, zvýšení poplatku, atp.)
Příčinou zvýšeného využívání je zřejmě postupně zvyšující se kvalita vybavení a dobrá
komunikace mezi vedením projektu a jeho členy.

2.5
2.5.1

Přehled financování projektu
Získané finanční prostředky

Z rozpočtu SH byly vyčleněny prostředky ve výši 39 190, Kč (při stanovení rozpočtu bylo
výrazně přihlédnuto k omezení kvůli výstavbě wifi). Nadále bylo potřeba z výše zmíněných
důvodů čerpat dalších 5 120, Kč z fondu projekťáka. Do rozpočtu SH pak byly vybrány
příspěvky za členství ve výši 49 000, Kč (39 + 59 členů * 500, Kč příspěvek).
2.5.2

Využití získaných finančních prostředků

Převážná část prostředků padla na obnovu stávajícího dosluhujícího nebo nefungujícího
vybavení. Výraznými položkami jsou pak výdaje na kompletaci půjčovací bicí soupravy za
9570, Kč. Dále pak kvalitní mikrofony 5320, Kč a z fondu projekťáka hrazenými činely za
4980, Kč. Další položky pak zahrnují stojany na mikrofony, opravy reproduktorů,
občerstvení na Jam Session nebo spotřební materiál. Nepodařilo se sjednat ladění a opravu
piana včas a proto bude muset být tato položka odsunuta do rozpočtu na rok 2016.
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Cíle projektu pro nadcházející období

3.1

3.2

Vize projektu


Obnova opotřebovaného a dosluhujícího vybavení, nákup kvalitnějšího vybavení s
přihlédnutím ke strategii vybavování



Renovace webu s novými funkcemi



Pořádání akcí na Strahově (Jam Session, minifestival, atp.)



Přijmutí dalšího aktivního člena



Finální dokončení odhlučnění H9



Zavedení čtečkového přístupu do H3



Zlepšení komunikace se SÚZ ČVUT při potřebách oprav vybavení (především dveře)

Organizační zajištění realizace

Další vybavování hudeben by se mělo řídit již strategicky s cílem odlišit jednotlivé Hudebny
a nadále tak projekt zatraktivňovat (dosud byla prioritou pouze funkčnost). Dále je třeba
pokračovat ve spolupráci s AVC.SH a také s grafickou sekcí PR SH. Realizaci webu nadále
povede Michal Souček, avšak bylo by vhodné pro tento účel sehnat další pomoc. Finalizace
odhlučnění, po předchozích dobrých zkušenostech, opět proběhne svépomocí.

3.3

Požadovaná hmotná a technická podpora

Hlavními položkami požadovaných finančních prostředků pro rok 2016 budou nákup
basového komba (11 000, Kč) a dvou kytarových (2 x 7 000, Kč), kvůli náhradě za
přesluhující modely (11 let Hartke, 12 let Laney). Další významnou položkou bude nákup 3
až čtyřech kusů kvalitních mikrofonů jako náhrada za staré, nekvalitní mikrofony PG57 a
PG58 v celkové hodnotě 10 000, Kč. V rámci nahrazování dosluhujícího vybavení a zároveň
zkvalitňování stávajícího, bude další položku tvořit 7 000, Kč na činely (jeden crash činel a
jeden Hihat). Ačkoli projekt nemá ekonomickou činnost, odhaduje se příjem z členských
příspěvků ve výši 35 000, Kč. Celková požadovaná částka, se vzhledem k zvýšenému
využívání projektu a k nízkému čerpání v uplynulém období, blíží k 65 000, Kč.
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Dodatek zprávy
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Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období
Ref.

REF 7367
REF 7863
REF 7862
REF 7194
REF 7864
REF 7649
REF 7648
REF 7850
REF 7699
REF 7253
REF 7964
REF 7254
REF 7369
REF 7965
REF 7553
REF 7908
Celkem:

Název

Občerstvení Jam Session  jaro
Občerstvení Jam Session  podzim
Oprava basových reproduktorů Behringer
XLR koncovky pro opravu mikrofonů
Prolužovačka ke kameře H3
Tunebot TB001
Stolička, hardcase, činely – půjčovací sada
HH clutch, filcové podložky – půjčovací sada
Stolička Tama  H9
Stojany na mikrofony, 3ks  H10
Stojan na mirofon  H9
XLR kabeláž
TSR koncovky
Mikrofony Audix
Odpustky LS 2015
Odpustky ZS 2015

Částka

1200
1700
1200
200
235
2390
9215
355
2480
2845
1100
1471
347
5320
2600
2600
35 258,
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Příloha B.
období
UID

Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející

Jméno

20938

Jan Pilař

24610
21557

Petr Fabián
Michal Souček

Činnost

Odpuštěno

Vedoucí projektu, správce H3, správce
půjčovací bicí soupravy
Správce H9
Správce H10, webmaster

Z/IT/Hud.
Z/IT/Hud
Hud.
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Příloha C.

Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady
Jam Session + fest
Ladění piana + oprava
Finalizace odhlučnění H9 + světla

4500
2000
1000

Investiční náklady
Basové kombo
2x kytarové kombo
Činely – Crash + Hihat
Pedál k bicím – půjčovací sada
Mikrofony – 34 ks
Kopací blány
Mikrofonní stojany – H9  3ks
Další položky (drobný HW k bicím, spotřební materiál)

11 000
14 000
7 000
2 000
10 000
1 600
3500
3000

Osobní náklady
Odpustky
Celkem

5 200
64 800,
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