
Zikova 13, Praha 6 – 160 00
sin@sin.cvut.cz, www.sin.cvut.cz

Výroční zpráva klubu Sincoolka
za rok 2012

Představenstvo klubu
Předseda: Martin Barič
Místopředseda: Veronika Kotková
Zástupce Sinkuleho koleje: Filip Molčan
Zástupce Dejvické koleje: Dušan Vacek
Ostatní: Barbora Pilcová, Stanislav Olivík, 

Ondřej Holas (do 28.10.2012), Jan Vakula (od 29.10.2012)

Stav členů k 1.7.2012 Stav členů k 1.1.2013
Členů celkem: 487 Členů celkem: 368
Odpuštěno: 14 Odpuštěno: 6
Celkem: 473 Celkem: 362

Činnost klubu v roce 2012
V  dubnu  2012  se  uskutečnili  volby  představenstva  klubu  a  zástupců  koleje,  s poměrně

úspěšnou  volební účastí  (31,2%).  Nově  zvolené  představenstvo  kompletně nahradilo  předchozí
představenstvo a začalo plnit své cíle.

Během  roku  se  také  obměnilo  osazenstvo  administrátorské  sekce  klubu.  Na  pozici
administrátora se podařilo  získat Michala  Halenku a Jakuba Tauchmana, z Dejvické koleje pak
Václava Klemu. Z pozice administrátora naopak odstoupil Jan Oppolzer, který si ponechal správu
kolárny, a později i Milan Příhoda. 

Administrátoři se rozhodli kompletně změnit systém kolejní sítě,  což se  jim po dlouhých
měsících svého volného času úspěšně podařilo. V rámci úprav sítě jsme se také věnovali změnám
pravidel užívání kolejní sítě. Také  jsme zavedli úřední hodiny, které slouží primárně pro řešení
problémů členů  klubu s  připojením k síti  a  registracím nových  členů.  Postupně se také zažilo
půjčování skeneru, řezačky, co vedlo z myšlence rozšíření vybavení o laminovačku.

Protože  původní systém registrace  členů  klubu  silně  zastaral,  rozhodli  se  administrátoři
vytvořit  nový.  Návrh  databáze  a  základní  funkčnosti  si  vzal  na  starost  Pavol  Kušlita.  O  vývoj
uživatelského rozhraní  se stará externí  spolupracovník Jakub Janata.  Systém SINIS bol  úspěšně
spuštěný koncem ledna 2013.

Kromě  běžné  práce  na  údržbě  sítě  se  v  roce  2012  museli  administrátoři  vypořádat
s výpadkem konektivity, který byl způsoben zničením routeru během masivního výpadku elektřiny.
Dále přestala pracovat  síťová tiskárna, tak  jsme se rozhodli,  že místo oprav zakoupíme novou
tiskárnu.  Konkrétně  se  jedné  o barevnou  tiskárnu  formátu  A3  HP  Color  LaserJet  Professional
CP5225DN, což je oproti původní černobílé tiskárně formátu A4 výrazné vylepšení.

Také  bylo  potřeba  řešit  webové  stránky  klubu,  které  díky  dlouhodobému  předchozímu
zanedbávání  ztratily veškerou informační hodnotu a nebylo možné je spravovat.  Řešení  tohoto
úkolu se ujal Stanislav Olivík v úzké spolupráci s administrátory.

V létě byla navíc provedena údržba klimatizačních jednotek v serverovně a úklid serverovny
(obojí  na Sinkuleho koleji), snížení počtu fyzických serverů a další změny na síti klubu a proběhl
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testovací provoz sítě na protokolu IPv6.

Samospráva
– zpřístupnění dvoru Dejvické koleje studentům za účelem grilování a rekreace
– zpřístupněni výtahu na Sinkuleho koleji studentům
– řešení  problému s pračkami na Sinkuleho i  Dejvické koleji,  které byly často porouchané

a jedna z nich byla dlouhodobě nefunkční, bohužel nikam nevedlo pro velkou neochotu ze
strany vedení koleje

– řešení  problému  s  lednicemi  na  Sinkuleho  koleji,  které  sou  zastaralé,  vedlo  alespoň
k úspěšné výměně dvou lednic

Společenské události
– Maydej  2012  –  spoluorganizace  již  devátého  ročníku  této  společensko-sportovní  akce

k zakončení letního semestru
– Pokračování v tradici společenských akcí pro členy klubu Sincoolka - akce na závěr letního

semestru, spojená s turnajem v nohejbalu a volejbalu a grilováním.  A Sincoolka party na
začátku zimního semestru, jako zahájení semestru a seznámení se s novými lidmi 
na kolejích.

– Organizace herních večerů s názvem Večer deskových her

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

V Praze 13. března 2013

Martin Barič
předseda klubu
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