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Výroční zpráva Klubu Sincoolka za rok 2014
Představenstvo (do 5.5.2014)
Předseda: Michal Halenka
Místopředseda: Jan Vakula
Zástupce Sinkuleho koleje: Jakub Tauchman
Zástupce Dejvické koleje: Václav Klema
Zástupci klubu: Lucia Cyprianová, Veronika Kotková, Stanislav Olivík

Představenstvo (od 5.5.2014)
Předseda: Michal Halenka
Místopředseda: Veronika Kotková
Zástupce Sinkuleho koleje: Jan Mára
Zástupce Dejvické koleje: Václav Klema
Zástupci klubu: Stanislav Olivík, Michal Škorňa, Jakub Tauchman

Představenstvo (od 3.12.2014)
Předseda: Jakub Tauchman
Místopředseda: Veronika Kotková
Zástupce Sinkuleho koleje: Jan Mára
Zástupce Dejvické koleje: Romana Fabianová
Zástupci klubu: Stanislav Olivík, Michal Škorňa, Michal Halenka

Stav členů k 1.7.2014
Plné členství: 383
Členství bez IT: 4
Odpuštěn členský příspěvek: 18
Celkem: 395

Stav členů k 1.1.2015
Plné členství: 399
Členství bez IT: 9
Odpuštěn členský příspěvek: 20
Celkem: 409

Činnost klubu v roce 2014
V lednu se z důvodu odstěhování z koleje vzdala Simona Osvaldová správy
Multimediální místnosti. Novým správcem se stala Simona Stančeková.
Koncem dubna, 22.-27., se konaly volby. Do představenstva klubu kandidovalo 7
zájemců, na zástupce Sinkuleho koleje 1 zájemce a na zástupce Dejvické koleje také 1
zájemce. Volby proběhly v pořádku. Nové představenstvo bylo zvoleno ve složení:
Michal Halenka, Veronika Kotková, Jan Mára, Václav Klema, Stanislav Olivík, Michal
Škorňa, Jakub Tauchman.
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Koncem roku odchází z Dejvické koleje Václav Klema. Novým zástupcem byla
jmenována Romana Fabianová. Zároveň Michal Halenka rezignuje na post předsedy
klubu stává se zástupcem klubu. Novým předsedou byl zvolen Jakub Tauchman.

Správa sítě
•

•

•

•
•

Kontroler pro WiFi je neopravitelný. Je nám nabízena placená výměna za nový.
Cena je cca 66500 Kč s DPH. Zakoupená licence by se zachovala. Placenou
výměnu jsme odmítli a zaplatili jsme fakturu za diagnostiku závady a odeslání
kontroleru k výrobci na další diagnostiku. Také jsme začali řešit výběr jiné
technologie. V dubnu nás překvapila zpráva od firmy Intelek, že se podařilo
kontroler opravit. Opravený kontroler nám byl doručen 23. dubna. Oprava i
doručení bylo zdarma. Technologie Extricom byla otestována na Sinkuleho koleji
a poté nasazena na Dejvické koleji.
V květnu zapůjčil Michal Halenka přes Zbyňka Kocura z ČVUT FEL katedry
telekomunikační techniky tři AP a jeden kontroler od firmy Ruckus pro testování
na Sinkuleho koleji.
Ve dnech 26.7. - 3.8. byla vyměněna celá horizontální kabeláž. Byl vyměněna
Cat5 za modernější Cat5e pro budoucí přechod na plně gigabitové připojení a
zároveň byl zvýšen počet Ethernetových zásuvek na dvě na tří a čtyřlůžkových
pokojích. Vytočeno bylo více než 17 km kabelu.
Na přelomu září a října bylo zprovozněno wi-fi připojení pro členy na Dejvické
koleji.
V zimním semestru byla započata práce na wi-fi připojení pro členy na Sinkuleho
koleji. Byly zakoupeny AP a kontroler od firmy Ruckus. Koncem roku 2014 byla
práce hotova zhruba z 85 %.

Vybavení koleje
•
•

•
•
•

Na začátku února byly sestaveny regály v kufrárně.
14. května odešla lampa v dataprojektoru v Multimediální místnosti. Jelikož byl
projektor včetně lampy ještě v záruce, byl reklamován jako celek. Pro projektor si
firma dojela 20. května, přivezla ho 2. června.
Bylo zakoupeno WiFi řešení od firmy Ruckus v ceně 331 146 Kč.
Výhodně jsme získali 8 gigabitových switchů.
Byly zakoupeny UV zářivky a bublinkovač na party.

Samospráva
•
•
•

•

•

•
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Na začátku února pořídilo vedení koleje na Sinkuleho kolej třetí pračku. Je horem
plněná. Uvidíme, jak dlouho vydrží.
Podle dostupných informací je nová pračka využívána pouze pokud jsou obsazené
ty staré.
V polovině května byly do koupelen na lichých chodbách na Sinkuleho koleji
osazeny dávkovače tekutého mýdla, jak bylo domluveno na předchozí RSÚZ.
Mýdlo se doplňuje jednou za 14 dní.
23. května natekla opět při bouřce s přívalovým deštěm voda ze světlíku na 14.
chodbu. Na pokoji 154 (14. chodba) pak protekla voda skrze zavřené okno na stůl
a laptop ubytované osoby (Katarína Dianová). Dle dostupných informací má
vedení koleje přislíbeno, že se to bude řešit.
Během zimního semestru byla s vedením koleje vyjednána instalace dávkovačů
na tekuté mýdlo do zbylých koupelen. Dávkovače by měly být osazeny v roce
2015.
Bylo jednáno o umístění bílých popisovacích tabulí (whiteboardů) do studoven na
lichých chodbách. Další jednání bylo přesunuto na rok 2015 z důvodu probíhající
inventury majetku SÚZ.
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Společenské události
•

•
•
•
•
•
•
•

26. února se v pingpongárně konala Bílá lízací párty. V průběhu párty se na ní
vystřídalo více než 150 lidí. Z tohoto pohledu se může považovat za úspěšnou.
Na druhou stranu, víc lidí dělá větší bordel, takže od jisté doby nebylo možné
větrat a stížnosti pak byly i od uklízeček (poblité sprchy, záchody atp.).
16. dubna se na dvoře Sinkuleho koleje konala předvolební grilovací párty.
31. května se konal tradiční MayDej. Letos bylo krásné počasí, ale hodně malá
účast.
14. října proběhl Večer deskových her.
21. října se konala Bublinková party. Vysoká účast (odhaduje na cca 150 lidí)
potvrdila stávající vysokou kvalitu společenských akcí na Sincoolce.
20. listopadu proběhl další Večer deskových her.
4. prosince chodil po Sinkuleho koleji Mikuláš, čert a anděl.
17. prosince v pingpongárně byla Vánoční party.

Kontakty
predstavenstvo@sin.cvut.cz
https://www.sin.cvut.cz

Bc. Jakub Tauchman
předseda klubu
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