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Výroční zpráva Klubu Sincoolka
za rok 2017
Představenstvo (do 13. 3. 2017)
Předseda: Jan Mára
Místopředseda: Stanislav Olivík
Zástupce Sinkuleho koleje: Jakub Knap
Zástupce Dejvické koleje: Romana Fabiánová
Zástupci klubu: Martin Andrýsek, Vladimír Bárta, Gabriela Skřivánková

Představenstvo (od 13. 3. 2017 do 20. 3. 2017)
Předseda: Jan Mára
Místopředseda: –
Zástupce Sinkuleho koleje: Jakub Knap
Zástupce Dejvické koleje: –
Zástupci klubu: Martin Květoň, Jiří Kapoun, Ivana Šetmaňuková, Pavel Valach
Volby proběhly od 6. 3. do 12. 3. 2017.

Představenstvo (od 20. 3. 2017 do 10. 4. 2017)
Předseda: Pavel Valach
Místopředseda: Jiří Kapoun
Zástupce Sinkuleho koleje: Jakub Knap
Zástupce Dejvické koleje: –
Zástupci klubu: Martin Květoň, Ivana Šetmaňuková
Volby proběhly od 3. 4. do 9. 4. 2017.

Představenstvo (od 10. 4. 2017 do 1. 10. 2017)
Předseda: Pavel Valach
Místopředseda: Jiří Kapoun
Zástupce Sinkuleho koleje: Jakub Knap
Zástupce Dejvické koleje: Kristýna Poláková
Zástupci klubu: Martin Květoň, Ivana Šetmaňuková, Tomáš Zdarsa

Představenstvo (od 1. 10. 2017 do 23. 10. 2017)
Předseda: Pavel Valach
Místopředseda: Jiří Kapoun
Zástupce Sinkuleho koleje: – (rezignoval Jakub Knap)
Zástupce Dejvické koleje: Kristýna Poláková
Zástupci klubu: Martin Květoň, Ivana Šetmaňuková, Tomáš Zdarsa
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Volby proběhly od 16. 10. do 22. 10. 2017.

Představenstvo (od 23. 10. 2017)
Předseda: Pavel Valach
Místopředseda: Jiří Kapoun
Zástupce Sinkuleho koleje: Jan Mára
Zástupce Dejvické koleje: Kristýna Poláková
Zástupci klubu: Martin Květoň, Ivana Šetmaňuková, Tomáš Zdarsa

Stav členů k 1.7.2017
Plné členství: 435
Fitness členství: 6
Odpuštěn členský příspěvek: 16 (ze zmíněných 435 lidí. Celkem v únoru odpuštěno 20 lidem)
Celkem: 441
Aktivní členové: 22

Stav členů k 1.1.2018
Plné členství: 457
Fitness členství: 9
Odpuštěn členský příspěvek: 20 (ze zmíněných 457 lidí. Celkem v únoru odpuštěno 23 lidem)
Celkem: 466
Aktivní členové: 24

Hospodaření klubu
V roce 2017 klub přijal celkem 685 524 Kč (+ 5 711 Kč na Pays) a vydal 826 969 Kč.
Přehled výdajů na pořízení nového majetku:
●

Nákup Wi-Fi pro Dejvickou kolej za 135 361 Kč

●

Nákup a instalace 2Gbps FX spoje mezi Sinkuleho a Dejvickou kolejí za 205 628 Kč

●

Nákup a udržování vybavení do posilovny za 36 188 Kč

●

Nákup veslovacího trenažeru do posilovny za 28 199 Kč

●

Nákup 2 ovladačů Wii Remote Plus, 1 ovladače Wii Nintendo Nunchuk a baterií za 2 969 Kč

●

Nákup 2 USB LTE modemů za 2 398 Kč

●

Nákup 8GB microSD karty za 229 Kč

●

Nákup součástek pro RFID čtečky karet za 4 470 Kč

●

Nákup síťových kabelů a koncovek za 2 650 Kč

●

Nákup nářadí za 3 115 Kč

●

Nákup přenosného FullHD dataprojektoru s příslušenstvím za 14 978 Kč
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●

Nákup infrasauny za 44 900 Kč

●

Nákup tiskárny s oboustranným tiskem do LABu za 5 946 Kč

Přehled výdajů na větší společné akce:
●

Výjezdní zasedání v Rokytnici v Orlických horách za 14 859 Kč

●

Výjezdní zasedání v Jedovnici za 23 366 Kč

Přehled výdajů na údržbu majetku klubu a chod klubu:
●

Nákup nového akumulátoru do RAID řadiče za 1 574 Kč

●

Nákup nových akumulátorů do UPS za 1 049 Kč

●

Nákup nových harddisků do serverů za 18 292 Kč

●

Nákup tonerů do síťové tiskárny za 22 727 Kč

●

Údržba MM a vybavení za 3 428 Kč

●

Servis klimatizací za 4 235 Kč

●

Servis spoje Alcoma za 13 613 Kč

Činnost klubu v roce 2017
Platby členských příspěvků přes Internet
Řešitelé: Jiří Kapoun, Pavel Valach
Cílem projektu bylo umožnit našemu klubu přijímat členské příspěvky prostřednictvím platby
kreditní/debetní kartou. Účelem bylo ulehčit život mnoha zahraničním studentům, kteří často v
době příjezdu na kolej ještě nemají český bankovní účet a členský příspěvek často museli platit na
pobočce Fio banky, kde je takový vklad ovšem zpoplatněn částkou 90 Kč, nebo na poště
(složenkou) za 32 Kč.
Jiří Kapoun oslovil a zahájil jednání s několika společnostmi. Nakonec jsme se rozhodli pro službu
Pays.cz, která byla dostatečně jednoduchá na implementaci, a většinu administrativy související s
platbami řeší sama společnost. Důležitým faktorem také bylo, že Pays.cz umožňuje přenést
poplatek za platbu na plátce, a to pro nás naprosto transparentním způsobem. Systém také
umožňuje přímo vrátit peníze na účet plátce.
Propojení platebního systému se SINISem provedl Pavel Valach a řešení bylo připraveno asi týden
po začátku ZS 2017/18. Zbývající administrativa byla s vedením SU a Pays.cz dořešena o něco
později, provozu to však nebránilo.
Výsledky:
●

Sincoolka má k dispozici přístup k administraci účtu a pravidelné měsíční výpisy. Platby se
ukládají na účtu u Pays.cz, Sincoolka si je převádí na účet u Fia za poplatek 39 Kč.

●

Poplatek za platbu kartou je nastaven na 3,00 CZK + 2,50 % z částky. Pro 800 Kč je poplatek
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23 Kč. Ve srovnání se SEPA platbami nebo přímým vkladem na účet se jednoznačně jedná o
nejvýhodnější variantu.
●

Během ZS 2017/18 zaplatilo přes bránu Pays.cz přes 100 lidí, což se blíží ¼ všech našich
členů. LS 2018/19 vypadá obdobně.

●

Systém je možné rozšířit, v případě zájmu, i na další kolejní kluby.

Co se nepodařilo dosáhnout:
●

Systém zatím neumožňuje export měsíčních výpisů z účtu ve standardním formátu ABO/GPC,
který přijímá i účetní SU, pouze CSV, XLS a PDF. Dle vyjádření Pays.cz z února 2018 se
dokončení této funkcionality plánuje v horizontu měsíce či dvou. Účetní zpracovala platby
za rok 2017 ručně.

●

Centrální přístup ke všem účtům na Pays.cz je krkolomný; ke každému bankovnímu účtu je
možné založit více uživatelských přístupů, ale nelze mít jeden uživatelský účet pro všechny
bankovní účty. Doplnění této funkcionality se neplánuje.

Správa sítě
Řešitelé: admini
Koncem ledna 2017, v průběhu administrativního zásahu, byla restartována jednotka bezdrátového
spoje Alcoma, která již poté nenaběhla. Alcoma propojovala Dejvickou kolej se Sinkuleho pro
účely připojení k akademické síti.
Na přelomu ledna a února 2017 byl zakoupen nový spoj Ericsson PT 6352 operující v pásmu 71–76 a
81–86 GHz pro spojení se SIN-DEJ. Byla zakoupena licence na 2Gbps, spoj umožňuje až 5Gbps. Bylo
nutno jej reklamovat, neboť se ukázalo, že jedna strana má problém s příjmem signálu. Tehdy se
naplno projevily problémy se záložním spojem v pásmu 5GHz. Do plného provozu byl Ericsson
uveden v březnu; pro zajištění stability signálu došlo také k výměně stožáru na Dejvické koleji a
instalaci trojnožky na střechu Sinkuleho koleje.
Zmíněná Alcoma byla v květnu 2017 odeslána výrobci k opravě, při níž bylo zjištěno poškození
nejen jedné vnitřní jednotky (IDU), ale i koroze jedné venkovní jednotky (ODU) v důsledku
špatného utěsnění při instalaci. V červnu 2017 byla opravena pouze vnitřní jednotka; vnější by bylo
třeba vyměnit celou. V plánu bylo spoj prodat, nicméně je nejasné, jakou hodnotu by měl v
důsledku koroze ODU. Zůstává nám prozatím k dispozici jako záloha.
V lednu 2017 bylo nakoupeno 12 Cisco Wi-Fi AP a 1 fyzický kontroler na Dejvickou kolej, ta je tedy
nyní kompletně pokryta Wi-Fi signálem. 5 Ruckus Wi-Fi AP původně z Dejvické koleje bylo
přesunuto zpět na Sinkuleho kolej.
Začala se plánovat celková výměna switchů, které jsou s námi již od roku 2006. Předběžné
kalkulace hovoří o investici v řádu 500-800 tisíc Kč, v závislosti na použité značce a technologii. V
plánu je 10Gbps páteř a maximální rychlost připojení 1Gbps na uživatele. Počítá se s rozdělením
investice na více částí, do více semestrů.
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Co se serverů týče, probíhá postupný přechod na technologii kontejnerů - LXC/LXD, což by mělo
umožnit snazší přenášení jednotlivých služeb mezi servery a jejich rychlejší nasazení.

Posilovna
Řešitelé: správci posilovny
Během LS a ZS v roce 2017 bylo nakoupeno (uvedeno přibližně v pořadí, v jakém se nakupovalo):
1. jednoručka 30kg, kettlebell 36kg, bumber plates 2x10kg a 2x20kg, švihadlo 2ks
2. boxovací pytel 60kg, lano šplh 7m, švihadlo crossfit
3. hex trap bar
4. veslovací trenažer
5. lanko-kladka, šroubky, nářadí, mazací sprej, magnezium, kýbl, tabule na fixy
6. bumber plates 2x5kg, kettlebell 28kg, plyometrická bedna, olympijská osa
7. olympijská osa, kettlebells, wallball, švihadla
8. paralelní bradla
Další:
●

V létě byly uspořádány letní Sincool Games, kde bylo kolem 40 soutěžících. Vše bylo spojeno
s grilováním. Více ke grilovačce v sekci PR.

●

Do ostrého provozu byl uveden kartový systém pro přístup do posilovny.

●

V prosinci 2017 proběhla revize vybavení posilovny. Vybavení je v dobrém technickém stavu.

Multimediální místnost
Řešitelé: Stanislav Olivík, Petr Marek, Jan Pospíšil, Tomáš Zdarsa
V březnu se dokoupily 2 ovladače Wii Remote Plus a ovladač Wii Nintendo Nunchuk, aby mohli
plnohodnotně hrát čtyři lidé zároveň.
Pořídily se další gauče a vyřadily některé starší a zničené stoly.

Společenské události
Řešitel: PR SIN
●

21. 2. BEST Party at Sincoolka - zahajovací párty LS společně s klubem BEST.

●

1. 3. Deskovky - deskovky s kandidáty do představenstva, vytočil se jeden sud piva.

●

12.4. Sincoolka Beerpong Battle - první Beerpong na Sincoolce, turnaje se zúčastnilo 7 týmů,
turnaj proběhl v MM, zúčastnilo se hodně zahraničních studentů.

●

2. 5. LAN Párty - zúčastnilo se přibližně 20 lidí, hrálo se asi do 4 hodin do rána. Na
občerstvení byly tousty, energy drinky a kofola. Akce byla výjimečně v pingpongárně.
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●

9. 5. Grilovačka - grilovačka při Sincool Games, akce proběhla na dvoře Sinkuleho koleje,
vytočily se 3 sudy piva a jeden sud malinovky, grilovalo se kuřecí i vepřové maso.

●

11.10. Nakolejení / Welcome party - zahajovací párty společně s klubem Masařka, probíhala
na Masarykově koleji.

●

24.10. Deskovky - vytočily se dva sudy piva a byla velká účast.

●

8.11. Sincoolka Beerpong Tournament - turnaje se zúčastnilo 6 týmů, turnaj proběhl
v pingpongárně, zúčastnilo se hodně zahraničních studentů.

●

5.12. LAN party - zúčastnilo se přibližně 20 lidí, hrálo se asi do 3 hodin do rána. Na
občerstvení byly tousty, energy drinky a kofola.

●

19.12. Ladovská zima - Vánoční akce, moc se vyvedla. Příště rozhodně více punče.

Od podzimu převzalo PR starost o nástěnky ve vestibulu Sinkuleho koleje.

Výjezdní zasedání v Rokytnici v Orlických horách
Řešitelé: Jan Mára, Pavel Valach
Výjezdní zasedání proběhlo 21. - 23. dubna 2017 v Rokytnici v Orlických horách. Zúčastnilo se jej
16 lidí. Řešila se motivace členů, způsob náboru nových aktivních členů a rozvojový plán.

Výjezdní zasedání v Jedovnici
Řešitelé: Jan Mára, Pavel Valach
Druhé výjezdní zasedání se uskutečnilo 16. - 19. listopadu 2017 v Jedovnici, u Moravského krasu.
Celkem se jej zúčastnilo 16 lidí a pozvali jsme také dva instruktory. Program byl spíše zábavný,
řešila se ale také novelizace našich interních předpisů.

Samospráva
Řešitelé: Zástupce Sinkuleho a Dejvické koleje
Během roku 2017 splnili veškeré povinnosti vyplývající z daných funkcí:
●

Účastnili se pravidelných kontrol elektronického protipožárního systému a rozhlasu.

●

Informovali vedení koleje o činnosti klubu.

●

Účastnili se schůzek KSÚZ, ZZS VS a RSS.

●

Řešili problémy související s pořádáním klubových akcí na koleji.

●

Nákup vysavače.

●

Přístup na dvůr Dejvické koleje.

●

V roce 2018 proběhne výměna oken, zadávací dokumentace bude vypracována v prvních
dvou měsících 2018.

●

Na skříňky do kuchyní bude vypsán tendr.
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Mimo rámec svých povinností vykonávali tyto aktivity:
●

Aktivně se účastnili pořádání kolejních akcí.

●

Jednali o nákupu malých boxíků na tříděný odpad v buňkách na Dejvické koleji.

●

Kontejnery na tříděný odpad budou umístěny před jednu z kolejí. Aktuálně řeší vedoucí
koleje.

Vybavení koleje
Proběhla rekonstrukce 4 kuchyní.

Schváleno představenstvem klubu Sincoolka dne 11. 3. 2018.

Pavel Valach
Předseda klubu Sincoolka
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