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Výroční zpráva klubu Sincoolka
za rok 2011

Představenstvo klubu
Předseda: Martin Čarek
Místopředseda: Tomáš Kubasch, dříve Vašek Hubatý (do 9/2011)
Zástupce Sinkuleho koleje: Bohuslav Slánský
Zástupce Dejvické koleje: Jakub Parák
Ostatní: Lubomír Vacula, Jiří Nahodil, Emil Málik

Stav členů k 1.7.2011
Základní členství: 2  
IT členství: 358
Odpuštěno: 31
Celkem: 391
Aktivní členové: 26

Stav členů k 31.1.2011
Základní členství: 7
IT členství: 375
Odpuštěno: 24
Celkem členů: 406
Aktivní členové: 21

Činnost klubu v roce 2011
V první polovině roku 2011 (LS 2011) se klub potýkal hlavně s personálními problémy. A to 

především z důvodu většího odchodu nově zvoleného představenstva v listopadu 2010. Bylo tedy 
potřeba vyhlásit volby nové a začít tomuto problému věnovat větší pozornost. Tedy aktivně tak 
hledat nové členy nejen do představenstva, protože další velký odliv aktivních členů bude 
následovat na konci LS 2012, i z řad administrátorů sítě.

V uplynulém roce se podařilo schválit nové stanovy a zaměřit se na hlavní problém, kterým 
je nedostatek aktivních lidí a to především v řadách administrátorů a správců různých věcí co klub 
spravuje a půjčuje. Na počátku ZS 2011 byly organizovány pravidelné schůzky administrátorů 
a ostatních členů klubu, kteří se o danou problematiku zajímají, kde jim byla představena kolejní 
síť a jak v ní všechno vlastně funguje. Na dalších přednáškách bylo předvedeno jak v takové síti 
pracovat a starat se o servery a jejich instalaci.

Do našich řad se nám povedlo získat Martina Bariče, který se v současné době stará o PR 
klubu a podílí se na vymýšlení a organizování akcí klubu. Do administrátorských řad jsme získali 
mladou nadějnou krev – Pavla Kušlitu, který se svých úkolů zhostil s tak velkou vervou, že nyní 
postupně přebírá zodpovědnost nad některými servery klubu. Mimo jiné spolu s ostatními 
admistrátory započali změny týkající se kompletně celé sítě. Z těch nejzajímavějších je to 
například nákup nového stroje pro připojení obou kolejí do internetu, změnu topologie připojení 
Dejvické koleje a započetí virtualizace služeb bežících na koleji.
 Kromě změny stanov klub prošel i změnou názvu a to hlavně kvůli zkrácení a výstižnosti 
tohoto názvu z Klub Sinkuleho a Dejvické koleje na klub Sincoolka – Nový název lépe popisuje 
studenty, kteří na daných kolejích bydlí.

Technická skupinka
• Navázání spolupráce s brněnskou firmou Intelek na poli bezdrátových technologií. Díky nim 
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máme na koleji instalovanou bezdrátovou technologii od společnosti Extricom.
• Nákup nového serveru značky Dell pro použití jako brána do světa.
• Technická úprava serverovy.
• Změna konfigurace připojení Dejvické koleje do internetu.
• A spousta dalších drobných úprav.

Vybavení koleje
• Pořídili jsme drobné dovybavení naší posilovny. Z těch větších věcí to je nová benchová 

lavice, která konečně není „čínské“ výroby, ale české a vypadá to, že vydrží dalších 30let.
• Do kolárny jsme pořídili sadu na umývání kol.
• Doplnili jsme sklad o nové regály a provedli „debordelizaci“ věcí co nejsou již potřeba, aby 

se v prostoru dalo existovat.

Samospráva
• K pravidelné náplni samosprávy je řešit problémy ubytovaných s vedoucí.
• Řešili jsme plán investovaní koleje na rok 2012. Bohužel jako roky předchozí, to vypadá na 

zbytečnou ztrátu času, protože to vypadá, že na nic nebudou peníze.
• Na Dejvické koleji jsou problémy s jednou pračkou. Bohužel bylo řečeno, že na SH jsou na 

500lidí 2 pračky a tak není důvod kvůli nákladné opravě, případně drahému pořízení nové 
toto řešit a jedna musí stačit.

Společenské události
• MayDej 2011 – Účastnili jsme se již po osmé na spolupořádání tradiční dejvické sportovně-

společenské akci k zakončení semestru před letním zkouškovým obdobím.
• Jak se stalo pravidlem, tak pořádáme společenské akce vždy s nějakou tématikou. Tomu je 

přizpůsoben i program dané akce. V roce 2011 to byly například Homeless party, Halloween 
party, Hippies párty, atd.

• Pořádali jsme i pár herních večerů – Večer deskových her, sportovní turnaj (volejbal, 
nohejbal).

Kontakty
predstavenstvo@sin.cvut.cz
http://www.sin.cvut.cz
https://www.facebook.com/groups/sincoolka

V Praze 15. března 2012

Martin Čarek
předseda klubu
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