
 
 
 
 

Záměr projektu 
Silicon Hill Open Wednesday 2019 

 
 
Stručný popis projektu 
SHOW – multižánrový open air festival s doprovodným programem. Festival je určen 
především pro studentské kapely, které se k účasti na akcích podobného formátu dostanou 
jen zřídka. Jako účinkující se zde mohou představit širší veřejnosti, získat nové posluchače 
a cenné zkušenosti s vystupováním pro veřejnost. Získají také možnost vlastní prezentace 
před manažery z české hudební scény a získání nových kontaktů, se kterými mohou 
v budoucnu zahájit spolupráci. 
 
Cíle projektu 
Cílem projektu je uspořádání jedenáctého ročníku oblíbeného festivalu SHOW. V rámci 
festivalu bychom chtěli opět připravit 4 hudební stage, kde kromě hlavní stage budeme mít  
i druhou venkovní stage u menzy, která se nám letos osvědčila. Dále bychom chtěli zachovat 
možnost elektrostage, která fungovala i po 22. hodině v prostorech Recharging baru. Cílem 
projektu je opět připravit zajímavý kulturní zážitek pro návštěvníky z řad studentů  
a zúčastněným kapelám dát možnost zahrát si na velkých pódiích. Součástí bude i nabídka 
širokého doprovodného programu a den uzavře známý headliner. Nadcházející ročník bude též 
posunut na pozdější dubnový týden.  
 
Časový plán 
Oproti předchozím ročníkům bychom chtěli s přípravami SHOW 2019 začít již v květnu. 
Důvodem je možnost zajištění lepšího headlinera v dostatečném předstihu a zjištění 
aktuálních cen od technických dodavatelů akce a s tím spojené vytvoření přesnějšího 
rozpočtu.  
 

● květen – duben – pravidelné schůze organizačního výboru 
● květen – říjen – domluvení headlinera, domluvení hlavních technických dodavatelů 
● listopad – žádosti o čerpání financí z FSP, Prahy 6, příprava rozpočtu akce, zahájení 

přihlašování kapel  
● prosinec – únor – promo kampaň na nábor kapel, příprava grafického vizuálu,  příprava 

potisku triček 
● březen – vyhodnocení přihlášených studentských kapel, začátek náboru dobrovolníků, 

připravení časového harmonogramu akce 
● duben – finalizace příprav, propagace akce 
● 24. dubna 2019 – Silicon Hill Open Wednesday 2019 
● květen – zhodnocení akce, zahájení příprav SHOW 2020 



 
Rozpočet projektu 
SHOW 2019 nebude financována jenom z rozpočtu klubu Silicon Hill. Budeme též žádat  
o dotaci z Fondu studentských projektů a  příspěvek od městské části Praha 6. Je třeba 
zmínit, že v minulých letech získávala SHOW dotace ve výši 90 000 Kč od FSP. O příspěvek od 
Prahy 6 jsme žádali již dvakrát, zatím neúspěšně.  
 
Konkrétní rozpočet budeme znát na podzim, až získáme aktuální ceny od všech dodavatelů. 
Předpokládáme však, že cena bude podobná jako minulý rok z důvodu rostoucích cen 
dodavatelů. 
 
Ekonomická činnost 
S projektem SHOW je svázána i ekonomická činnost (EČ), která umožňuje prodej občerstvení 
na festivalu. Tato EČ bude projednána a předložena představenstvu SH, resp. parlamentu 
SU ČVUT, v dostatečném předstihu a bude platná pouze pro SHOW 2019. Odhad příjmů v rámci 
ekonomické činnosti bude zahrnut v návrhu rozpočtu SH pro rok 2019. Očekávaná výše 
ekonomické činnosti pro SHOW 2019 je odhadována na 80 000 Kč (ekonomická činnost  SHOW 
2018 je přibližně 113 000 Kč). 
 
Členové projektu 
Richard Burkoň – vedoucí projektu 
Milan Kurka, David Prudek, Jiří Hanuš, Anna Vlasáková, (a mnoho dalších) – organizátoři 
SHOW 


