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Výroční zpráva Klubu Sincoolka za rok 2015
Představenstvo (do 7. 4. 2015)

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

Představenstvo (od 7. 4. do 3. 11. 2015)
Předseda: Jakub Tauchman 
Místopředseda: Veronika Kotková 
Zástupce Sinkuleho koleje: Jan Mára 
Zástupce Dejvické koleje: Jaroslav Břešťan 
Zástupci klubu: Matin Andrýsek, Pavel Valach, Jan Vrkoslav 

Představenstvo (od 3. 11. 2015)
Předseda: Jakub Tauchman 
Místopředseda: Jan Vrkoslav 
Zástupce Sinkuleho koleje: Jan Mára 
Zástupce Dejvické koleje: Romana Fabiánová 
Zástupci klubu: Matin Andrýsek, Veronika Kotková, Pavel Valach 

Hospodaření klubu
Přehled výdajů na pořízení nového majetku: 

• Nábytek do LABu v celkové ceně 38743 Kč.
• Harddisky v celkové ceně 19027 Kč.

Přehled výdajů na údržbu majetku klubu a chod klubu: 

• Náhradní akumulátory do UPS v celkové hodnotě 6128,66 Kč.
• Tonery do síťové tiskárny v celkové ceně 17543,71 Kč. Do ostatních tiskáren pak v celkové 

hodnotě 3353 Kč.
• Servis síťové tiskárny v ceně 908 Kč

Činnost klubu v roce 2015
V období červenec až září byla zrevitalizována místnost zvaná LAB. Místnost byla vymalována 
a vybavena novou skříní, dvěma stoly, kontejnerem na kolečkách a dvěma pohovkami. Celkově 
jsme v LABu utopili 42 tisíc Kč. 

Ve stejném období byl také zrenovován sklad u MM. 

V listopadu požádal správce zrcadlovky Canon zakoupení nové paměťové karty, aby byly 
k dispozici dvě, a čtečky paměťových karet typu Compact Flash. Představenstvo mu vyhovělo. 

V listopadu byly také zakoupeny dva regály do skladu u MM, aby bylo možno lépe přistupovat 
k uskladněným věcem. 
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Správa sítě
Řešitelé: admini 

• Na přelomu února a března byla dokončena práce na hardwarovém vybavení pro wi-fi síť 
na Sinkuleho koleji.

• Bylo vyměněno wi-fi zařízení na Dejvické koleji. Z důvodu nízkého výkonu bylo místo 
Extricomu nasazeno řešení od Ruckusu.

• V průběhu srpna byl dokončen přechod na zabezpečení Wifi pomocí EAP-PEAP a EAP-TTLS. 
Nyní se k přihlášení používají přihlašovací údaje do SINISu - školní e-mailová adresa 
uživatele a heslo.

• Na switchích bylo nasazeno přiřazování uživatelů do VLAN pomocí RADIUS autorizace 
kabelových uživatelů. Odpadlo tím míchání nových a stávajících uživatelů do jedné L2 
sítě.

• V prosinci proběhl servis síťové tiskárny, jelikož nebyla od začátku provozu servisována 
a začátkem prosince byly problémy s tonery. Problémy s tiskem byly způsobeny použitím 
alternativních tonerů, žlutý přestal asi měsíc po výměně komunikovat s tiskárnou. Situace 
byla vyřešena zakoupením originálního toneru a reklamací toho vadného. Dalším 
problémem byly černé pruhy na výtiscích. Probém byl vyřešen vyčištěním optických válců 
tonerů.

• V dubnu byl zakoupen minipočítač Raspberry Pi 2 (Model B) a umístěn na půdu Dejvické 
koleje. Zde pomáhá monitorovat stav sítě a UPS, která je zde taktéž umístěna.

• V průběhu listopadu byly zakoupeny 4 pevné disky, každý o kapacitě 3TB, do serveru 
Greed na Dejvické koleji. Tyto budou sloužit jednak jako zrcadlo záloh ze Sinkuleho koleje 
(tedy dosáhneme geograficky oddělené zálohy), jednak jako další možné úložiště dat pro 
aktivní členy. Nyní probíhá instalace hardwaru a konfigurace potřebného softwaru.

• Na Dejvické koleji byly během letních prázdnin nataženy nové kabely tvořící uplink, 
optické i normální.

• V řešení jsou taktéž časté poruchy klimatizační jednotky v serverovně na Dejvické koleji. 
Klimatizace samotná spadá pod SÚZ, přímo ale ovlivňuje servery klubu, které se 
v serverovně nacházejí.

Posilovna
Řešitelé: správci posilovny 

• jaro 2015 nainstalován kamerový systém do posilovny
• do posilovny se koupilo: 1x TRX, 1x BOSU, 2x posilovací lavice
• 22. 4. 2015 se konal Buben games
• červen 2015 zvolen novým správcem posilovny Adam Johnides
• září 2015 Tomáš Pilík se vzdal správy posilovny z důvodu odchodu z koleje
• říjen 2015 dalším správcem posilovny se stal Ladislav Šumský
• 11. 11. 2015 se konal další Buben games

Vybavení koleje
• Rekonstrukce 3 kuchyní
• Výměna několika lednic
• Nová žehlička a žehlící prkno
• Nový kamerový systém do posilovny

Samospráva
Řešitelé: zástupci studentské samosprávy 
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• Proběhla rekonstrukce 3 kuchyní na 11., 9. a 7. chodbě
• Proběhlo odvolání ředitele SÚZ rektorem a do konce roku se jim stal p. Mach. Od 1/2016 

je ředitelkou pí. Kabourková.
• Začala se řešit výměna oken. Vyjednávání zkomplikovala výměna ředitele
• V průběhu roku se vyměnila několikrát uklízecí firma. Důvody byly špatně sestavený 

rozpočet firmy.
• Proběhla aktualizace formuláře a pravidel pro čerpání ze 4kč fondu. Důsledkem je 

rychlejší růst konta.
• Ze 4kč fondu byl nakoupen nový pingpongový stůl a 4 pivní sety. Jeden set je skládací stůl 

a dvě skládací lavice.

Společenské události
Řešitel: PR SIN 

• 24.2. proběhla Retropárty
• 19.3., 14.5., 20.10., 7.12 přoběhly večery dekových her
• 7.5. proběhl Pignic
• 13.10. proběhla UFO párty
• 11.11. přoběhla párty
• 15.12. proběhla Betlém párty

Fotokomora
Řešitel: Jakub Tauchman 

• byly zahájeny práce na fotokomoře místo bývalého skladu SU
• zakoupeny byly světla a prosvětlovací pult

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