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

Výroční zpráva klubu Sincoolka
za rok 2013

Představenstvo klubu
Předseda: Michal Halenka, dříve Martin Barič (do 30.9.2013)
Místopředseda: Jan Vakula, dříve Veronika Kotková (do 29.4.2013)
Zástupce Sinkuleho koleje: Jakub Tauchman, dříve Filip Molčan (do 30.9.2013)
Zástupce Dejvické koleje: Václav Klema, dříve Dušan Vacek (do 29.4.2013)
Ostatní: Stanislav Olivík, Lucia Cypriánová, Veronika Kotková
Ostatní (do 29.4.2013): Stanislav Olivík, Barbora Pilcová, Jan Vakula

Stav členů k 1.7.2013
Základní členství: 14  
IT členství: 322
Odpuštěno: 4
Celkem: 340
Aktivní členové: 16

Stav členů k 1.1.2014
Základní členství: 9
IT členství: 378
Odpuštěno: 13
Celkem členů: 400
Aktivní členové: 23

Činnost klubu v roce 2013
Začátkem roku 2013 převzal Jan Vakula správcovství po odcházejících správcích Kufrárny a Her a
sportovního vybavení. 
Přes léto bude na koleji bydlet jen velmi málo správců místností a členů představenstva. Pro 
zajištění chodu klubu se proto určili noví (dočasní) správci. Správcem Kufrárny se stal Jan 
Červenka, správcem posilovny pak Veronika Kotková. 

Od ZS 2013/2014 se snížil členský příspěvek pro Plné členství na 800 Kč. Změna byla odhlasována
přestavenstvem klubu v prosinci 2012 a schválena parlamentem SU na zasedání v lednu 2013. 
Členský příspěvek pro Fitness členství zůstal 150 Kč. 

Přes léto se začal více zapojovat nový administrátor, Lukáš Nagy. 

V srpnu se z koleje odstěhoval Jan Oppolzer, správce kolárny. Správcovství kolárny převzala 
Veronika Kotková. Posilovnu převzali opět Tomáš Pilík a Tomáš Kulík. 

Zástupce Sinkuleho koleje Filip Molčan se v srpnu odstěhoval z koleje z důvodu zahraničního 
pobytu. Situace byla vyřešena na schůzi 23.9.2013 jmenováním Jakuba Tauchmana zástupcem 
Sinkuleho koleje. Jakub Tauchman se v posledních volbách umístil na druhém místě za Filipem 
Molčanem. 

30. září rezignoval na post předsedy představenstva Martin Barič, který se odstěhoval z koleje. 
Do představenstva postoupil Michal Halenka, který se v posledních volbách umístil na šestém 
místě. Novým předsedou klubu byl zvolen Michal Halenka. 
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Oddělení pro styk s veřejností (PR) má po delší době aktivní členy, Petra Pávka a Václava Klemu.

Na přelomu září a října jsme získali další zájemce do řad administrátorů: Lukáše Červenku, Pavla
Valacha a na Dejvické koleji Stanislava Drozda. Zejména první dva se aktivně zapojují do správy 
serverů a vylepšování služeb. Řady administrátorů naopak opustil Václav Klema. 

Koncem roku jsme objednali nové reklamní předměty. Půllitry s vypískovaným logem od firmy 
base camp mugs byly dodány ještě v prosinci, trička, hrnečky, propisky a další reklamní 
předměty od firmy inetprint budou dodány koncem ledna 2014. 

Správa sítě
• Koncem ledna byl spuštěn nový informační systém (SINIS).
• Koncem února byl nainstalován a spuštěn nový emailový server. Ověřování přihlášovacích 

údajů je napojeno na SINIS.
• Všechny síťové služby jsou postupně připravovány na používání IPv6.
• V dubnu byla zakoupena jedna centrální UPS. V srpnu do ní byly zapojeny servery.
• Proběhla údržba klimatizačních jednotek v serverovnách na Sinkuleho a Dejvické koleji.
• V červenci přestala v serverovně na Sinkuleho koleji fungovat jedna klimatizační jednotka. 

V září byla nahrazena novou o stejném nominálním výkonu.
• Od října 2013 platí nová Pravidla užívání počítačové sítě klubu Sincoolka.
• V říjnu byl odeslán na opravu centrální kontroler pro připravovanou WiFi síť. Po upgradu 

firmwaru přestal komunikovat. Opravu provede firma INTELEK spol. s r.o.

Vybavení koleje
• Byl zakoupen a nainstalován nový dataprojektor (EPSON EH-TW3200) do Multimediální 

místnosti.
• U staré řezačky určené k půjčování členům klubu chyběl ochranný štít u řezacího nože, což 

je nebezpečné. Koupila se tedy nová řezačka, opět páková, formát A3 (Dahle 534 A3 46cm).
• Byl zakoupen laminovač do formátu A3. Laminovač se nepůjčuje, ale je k dispozici v Labu v 

čase úředních hodin.
• Z důvodu výrobní vady skeneru Canon byl pro účely půjčování členům klubu zakoupen skener

Epson Perfection V370 Photo. Skener Canon za určitých podmínek znehodnocoval sken 
fialovým proužkem přes celou délku skenu. Skener Epson umožňuje skenovat i film a 
diapozitivy. Skener Canon se i nadále půjčuje, a to v případě, že je skener Epson zapůjčen.

• Byly pořízeny klávesy YAMAHA PSR E333. Ve správě je prozatím mají administrátoři.
• Do posilovny byly v březnu zakoupeny tři nové stroje: 1x veslovací trenažér SPOKEY Illinois, 

2x cyklotrenažer MASTER X-20. Cyklotrenažery nahradily staré dosloužilé stroje.
• V březnu byl pořízen fotoaparát Canon PowerShot Canon SX50 HS s příslušenstvím. 

Fotoaparát je určen pro půjčování členům klubu.
• Z důvodu špatného stavu kolejních stanů, které se používaly při MayDej, se v dubnu 

zakoupily nové stany. Oproti starým stanům se jednodušeji staví i skládají.
• V dubnu byla zakoupena nová centrální UPS do serverovny na Sinkuleho koleji.
• V září byla zakoupena nová klimatizace do serverovny na Sinkuleho koleji místo staré 

klimatizace, která přestala fungovat v červnu tohoto roku. Objednala se klimatizace o 
stejném nominálním výkonu jako stará.

• V listopadu se zakoupil rudl do kufrárny pro usnadnění manipulace s ledničkami.
• V listopadu byla zakoupena větší nástěnka na Dejvickou kolej. Stará nástěnka byla příliš 

malá pro vystavení všech důležitých informací (60×90 cm). Nová nástěnka má rozměry 
120×180 cm.
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• Koncem roku byly objednány regály do kufrárny, dodány budou v lednu 2014.

Samospráva
• Přes léto byly problémy s úklidem. Od června uklízí nová firma, která vyhrála výběrové 

řízení díky nejnižší ceně. Problémy s úklidem (několik dní nevynesené koše a neuklizené 
kuchyňky, záchody, sprchy a chodby) se opakovaly několik týdnů a musely se řešit s vedoucí 
koleje.

• 29. července byl při přívalovém dešti vytopen světlík Sinkuleho koleje. Uvnitř budovy je 
totiž veden klasický (otevřený) okap, který nestíhal a voda z něj přetékala a po zdi stékala 
do světlíku (a okny na 14. chodbu). Na dně světlíku není žádný odtok vody, takže voda 
protekla zkrze „podlahu“ do podhledů v atriu budovy. Voda se také dostala do prádelny a 
chodby, která k ní vede.

• 4. srpna odlétla při bouřce část střechy nad světlíkem Sinkuleho koleje. Opraveno hned 
druhý den. Při té bouřce byla také vytopena Kolárna 1.

• Problémy s úklidem přetrvávají i v září. Prý nastoupila nová firma, kvalita úklidu se však 
nezlepšila.

• Začátkem října se začalo s natíráním střechy Sinkuleho koleje. Od vedení jsme opět nebyli 
informováni, že se po koleji budou pohybovat pracovníci externí firmy.

Společenské události
• V polovině března (12.3.2013) jsme uspořádali aukci nádobí, které sesbíraly uklízečky z 

kuchyněk, neboť překáželo při úklidu.
• 11. dubna proběhla v pingpongárně „Sangria párty“. Pořádal Petr Pávek a Jan Vakula. 

Sangrii míchali dva španělští studenti, kteří zde byli přes Erasmus. Účast byla vysoká (plná 
pingpongárna).

• 23. dubna byla obnovena tradice Večerů deskových her (Jan Vakula).
• MayDej 2013 – Již podesáté jsme spolupořádali tradiční dejvickou sportovně-společenskou 

akci k zakončení semestru před letním zkouškovým obdobím. 
Maydej se konal v sobotu 11.5.2013. Sportovní části se zúčastnilo 7 fotbalových družstev, 10 
nohejbalových týmů a 9 volejbalových týmů. Na odpolední společenské části pak byly 
vyhlášeny a dekorovány tři nejlepší týmy v každé kategorii. 
I přes nevlídné počasí byla účast na odpolední části Maydej slušná.

• 9. října jsme pořádali grilovací párty na dvoře Sinkuleho koleje. Akce začala ve čtyři 
odpoledne, před desátou večer se přesunula do ping-pongárny. Účast byla hojná. Zejména 
lidí, kteří nebydlí na koleji (SIN nebo DEJ) bylo více než by se slušelo. Párty byla ukončena 
před půlnocí. Hlavními organizátory párty byli Jan Vakula a Petr Pávek.

• 7. listopadu proběhl další Večer deskových her.
• 5. prosince chodil po Sinkuleho koleji Mikuláš, Čert a Anděl
• 11. prosince jsme pořádali Vánoční párty. Párty se konala od 19 hodin v ping-pongárně. 

Hlavním organizátorem byl Václav Klema, který se staral i o hudbu.

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

V Praze 15. ledna 2014
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Michal Halenka
předseda klubu
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