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Výroční zpráva Klubu Sincoolka za rok 2016 

Představenstvo (do 3. 4. 2016) 

Předseda: Jakub Tauchman  

Místopředseda: Jan Vrkoslav  

Zástupce Sinkuleho koleje: Jan Mára  

Zástupce Dejvické koleje: Romana Fabiánová  

Zástupci klubu: Matin Andrýsek, Veronika Kotková, Pavel Valach 

Představenstvo (od 3. 4. 2016) 

Předseda: Jan Mára  

Místopředseda: Stanislav Olivík  

Zástupce Sinkuleho koleje: Jakub Knap  

Zástupce Dejvické koleje: Romana Fabiánová  

Zástupci klubu: Matin Andrýsek, Gabriela Skřivánková, Jan Vrkoslav 

Volby proběhly od 14. 3. do 20. 3. 2016 

Představenstvo (od 20. 4. 2016) 

12. 4. rezignoval Jan Vrkoslav, 20. 4. byl jmenován Vladimír Bárta, který v posledních volbách 

obsadil první nezvolenou pozici 

Předseda: Jan Mára  

Místopředseda: Stanislav Olivík  

Zástupce Sinkuleho koleje: Jakub Knap  

Zástupce Dejvické koleje: Romana Fabiánová  

Zástupci klubu: Matin Andrýsek, Gabriela Skřivánková, Vladimír Bárta 

Stav členů k 1. 7. 2016 

Plné členství: 420 

Fitness členství: 6 

Odpuštěn členský příspěvek: 16 

Celkem: 442 

Aktivní členové: 19 

Stav členů k 1. 1. 2017 

Plné členství: 462 

Fitness členství: 4 

Odpuštěn členský příspěvek: 21 

Celkem: 466 

Aktivní členové: 21 
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Hospodaření klubu 

V roce 2016 klub přijal celkem 688 230 Kč a vydal 413 695 Kč. 

Přehled výdajů na pořízení nového majetku: 

 Nákup filtrů na objektiv za 5630 Kč 

 Nákup nářadí za 4634 Kč 

 Nákup 2 ovladačů Wii Remote Plus a hry Wii Sport Resort za 1569 Kč 

 Nákup kabelů a koše do MM za 836 Kč 

 Nákup dotykového FullHD monitoru do MM za 7371 Kč 

 Nákup repasovaného serveru a dvou SSD za 40775 Kč 

 V LS 2016 se nakoupilo nové vybavení do posilovny (hrazda, roller, kettball, podložky 

na cvičení, odporové gumy) dohromady za 11 164 Kč 

 V ZS 2016 se nakoupilo nové vybavení do posilovny (2 x švihadla, boxovací rukavice, 

4x kotouče 15 kg, 2x kotouče 10 kg, medicinbal 8 kg, 2x odporové podložky, olympijská osa) 

dohromady za 19 900 Kč 

Přehled výdajů na údržbu majetku klubu a chod klubu: 

 Za údržbu posilovny se utratilo 2 344 Kč 

 Oprava a vyčištění objektivu za 3270 Kč 

 Nákup nových akumulátorů do UPS za 9682 Kč 

 Nákup nových harddisků do serverů za 7447 Kč 

 Nákup tonerů do síťové tiskárny za 23214 Kč, do ostatních tiskáren za 1264 Kč 

 Servis klimatizací, výměna vadného motorku roletky u klimatizace LG za 7622 Kč 

Činnost klubu v roce 2016 

Správa sítě 

Řešitelé: admini 

V letním semestru a přes léto vytvořil Stanislav Drozd kartový systém pro přístup do posilovny. 

Kartový systém vytvořil v rámci své bakalářské práce. Spuštěn byl pár týdnů před zářijovým 

nástupem studentů na kolej. 

Před začátkem nástupů nových studentů na kolej jsme upravili databázi a přihlašovací formulář, 

abychom u nových členů registrovali údaje, které po nás budou od 1. 1. 2017 vyžadovat nové 

stanovy SU. 

V září jsme schválili nákup repasovaného serveru. Server již slouží svému účelu. Je na něm 

vybudované diskové pole. Část prostoru je vyhrazena pro repozitáře Gentoo a Arch Linux. Část 

prostoru slouží pro zálohy důležitých dat. Také jsou na něm archivovány fotografie z akcí klubu 

z let 2013 až 2016.  

Server nahradil předchozí stroj, který neměl přístup k diskům za běhu, takže se při výměně disků 

v diskovém poli musel vypnout, rozebrat, vyměnit disk, složit a zapnout. V posledních dvou letech 

jsme tuto proceduru opakovali relativně často, proto jsme se rozhodli pořídit server, u kterého 

tato složitá procedura odpadá. 
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V září jsme schválili nákup nového bezdrátového pojítka mezi Sinkuleho a Dejvickou kolejí. 

Současné zařízení je staré více než 7 let a již nevyhovuje z hlediska přenosové kapacity. Nové 

zařízení by mělo mít přenosovou kapacitu min. 1 Gbps.  

Zatím jsme ho nekoupili. Důvodem je delší výběr konkrétního spoje a nyní nejistota kolem 

Rámcové smlouvy s ČVUT. 

V prosinci jsme odhlasovali nákup 12 AP na Dejvickou kolej. Zařízení jsme objednali, dodána budou 

v lednu 2017.  

Na Dejvické koleji je v současné době 5 AP, které nepokryjí celou kolej. Tato původní AP budou 

přesunuta na Sinkuleho kolej. 

Posilovna 

Řešitelé: správci posilovny 

 jarní Buben Games 4. května 2016 

 zimní Buben Games 23. listopadu 2016 

Vybavení koleje 

 Rekonstrukce 4 kuchyní 

 Zavedení kartového systému pro přístup do posilovny 

Samospráva 

Řešitelé: Zástupce Sinkuleho a Dejvické koleje 

Zástupce Sinkuleho koleje: 

Během roku 2016 splnil veškeré povinnosti vyplývající z dané funkce: 

 Účastnil se pravidelných kontrol elektronického protipožárního systému a rozhlasu. 

 Informoval vedení koleje o činnosti klubu. 

 Účastnil se schůzek KSÚZ, ZZS VS a RSS. 

 Řešil problémy související s pořádáním klubových akcí na koleji. 

Mimo rámec svých povinností vykonával tyto aktivity: 

 Staral se o veřejnou nástěnku. Spolupracoval na nových stanovách klubu. 

 Byl zástupcem delegáta ve studentském parlamentu SU ČVUT. 

 Aktivně se účastnil pořádání kolejních akcí. 

 Zahájil jednání o umístění kontejnerů na tříděný odpad před kolej. 

Cíle, které se zástupci Sinkuleho koleje zatím nepodařilo naplnit: 

 Zajištění výměny oken. 

 Rozvoj kulturního života na koleji - tancování, knihovnička. 

Společenské události 

Řešitel: PR SIN 

 19.12. Frozen Párty - Skvělá výzdoba, a vyvedená akce. Kvalitou podobná akci z minulého 

roku „Zboříme se v oboře“. Sponzor Captain Morgan → příště více fotek, ale rádi budou 
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spolupracovat. Dali nám 5L bílého rumu. Tím jsme velmi ušetřili a tak nás akce stála 

10.545,- 

 11.10. Abstinentská párty - Až na špatné pivo, které hrozně pěnilo a bylo drahé (Vraník) 

celkem povedená akce. Stála nás ale 14.482,- 

 24.10. Deskovky - Koupil se jeden sud piva a z PR SU jsme získali 3 volné vstupenky na 

Hokejovou bitvu, které losovali vítězové her (dali lístečky se jmény do osudí). 

 11. 4. LAN párty - Účast nebyla špatná, měli jsme energeťáky, toasty a hry. 

 27.4. Předmájová grilovačka - Podle Párty Logu bylo objednáno 5 sudů piva, jeden 

malinovky. Masa bylo málo (viz. Párty log) jinak akce celkem fajn, ale kvůli počasí jsme se 

museli během večera přesunout do pingpongárny. I tak přes špatné počasí dorazilo 160 - 200 

lidí a akce byla fajn. 

 29.4. Stánek na Majáles 2016 - Účastnili jsme se letos poprvé a určitě to byl fajn 

teambuilding. Jako aktivity jsme tam měli velká černá Dilda na vzájemné mlácení, Sinder 

(seznamku) a střílení gumiček. Pro příští roky by bylo lepší více to propracovat, ale i tak to 

bylo skvělé. 

V Praze 14. 2. 2017 

 ...................... 

 Jan Mára 
 Předseda klubu Sincoolka 


