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1 Členská základna a vedení klubu 

Klub HK měl v prvním pololetí 189 členů, z toho 7 aktivních. Ve druhém pololetí 206 členů, z toho 10 
aktivních. 

Kolejní rada pracovala až do listopadu 2017 ve složení: V.Kaiser (předseda klubu), T.Padělek 
(místopředseda klubu), D.Krešáková, M.Dendis a V.Hradil (zástupce Hlávkovy nadace). 

V listopadu 2017 proběhly řádné volby do Kolejní rady. Do Kolejní rady pro funkční období 2017 – 2019 
byli zvoleni M.Dendis (předseda klubu), T.Padělek (místopředseda klubu), V.Kaiser, K.Blašková (zástupce 
ubytovaných). Rozhodnutím KR pak byla vytvořena pozice zástupce rusky mluvící skupiny ubytovaných, do 
které byl jmenován V.Kan. 

2 Projekty 

Projekty realizované a dokončené v roce 2017. 

2.1 Počítačová síť 

Vedoucí: Martin Dendis 

Na začátku roku 2016 započala práce na kompletní renovaci počítačové sítě, v rámci které došlo 
k nahrazení všech zastaralých síťových prvků, reinstalaci všech strojů a síťových služeb a implementaci 
nového informačního systému. Zároveň s touto renovací pak byla pokryta celá kolej Wi-Fi AP (původně byla 
WiFi k dispozici pouze ve společenské místnosti). 

Během března 2017 pak došlo k nahrazení původní sítě novým řešením, během kterého pak došlo 
k přeregistrování všech stávajících členů a registraci jejich bezdrátových zařízení. Veškeré práce týkající se 
renovace byly dokončeny v srpnu 2017. 

Během letních prázdnin umožnil klub HK, pomocí své síťové infrastruktury, rozvést komerční 
konektivitu SÚZ ČVUT, a zajistil tak hostelovým hostům přístup k síti Internet. Tento ústupek ze strany 
klubu pak vytvořil základ pro další spolupráci klubu HK a SÚZ ČVUT a umožnil tak realizaci některých 
dalších projektů. 

2.2 Fitcentrum 

Vedoucí: Martin Dendis 

Další řešitelé: Richard Beer 

Na jaře 2017 došlo k dokoupení nového vybavení do fitcentra klubu HK. Dokoupeny byly převážně 
aerobní pomůcky, závaží a činky. V rámci dovybavení rovněž došlo k zakoupení pryžové podlahy pro 
ochranu podlahových krytin v části fitcentra. 

Během jara 2017 rovněž došlo, ve spolupráci se SÚZ ČVUT, k sanaci části prostor suterénu, kam bylo 
následně na začátku léta 2017 fitcentrum přesunuto. Nové prostory disponují větší plochou a umožňují lepší 
a bezpečnější rozmístění cvičebních strojů. Díky většímu prostoru se navíc nabízí možnost dokoupit další 
cvičební stroje a pomůcky. 

2.3 Studovna 

Vedoucí: Martin Dendis 

Během léta 2017 se podařilo vyjednat se SÚZ ČVUT výstavbu studovny v prostorách bývalého fitcentra 
v rámci zlepšení životní kvality na Hlávkově koleji. Tento projekt rovněž podpořila nadace Nadání Josefa, 
Marie a Zdeňky Hlávkových, a to finanční podporou na vybavení studovny ve výši cca 100‘000 Kč. Samotná 
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výstavba pak začala na podzim 2017 a byla dokončena v prosinci 2017. 

Místnost disponuje vizualizační technikou, podlahovými zásuvkami a kapacitou s minimálně 32 místy 
k sezení. Ihned po uvedení do provozu začala být studovna aktivně využívána studenty ke studiu a pořádání 
nejrůznějších zasedání, čímž byly splněny cíle tohoto projektu. 

2.4 Kancelář 

Vedoucí: Vojtěch Kaiser 

Další řešitelé: Martin Dendis 

Pro potřeby klubu a zlepšení komunikace s členy došlo během léta 2016 k přetvoření bývalého skladu 
klubu na klubovou kancelář. Na jaře 2017 pak byla tato kancelář dovybavena technickým a kancelářským 
vybavením (mini PC, tiskárna, skartovačka, laminovačka ad.) 

2.5 PR 

Vedoucí: Martin Dendis 

V rámci zlepšení informovanosti členů klubu byla během léta 2017 implementována nová webová stránka 
klubu, která disponuje všemi důležitými informacemi o klubu a jeho službách, důležitými kontakty a 
dokumenty. Samotná stránka je pak k dispozici i v anglické mutaci. 

Od roku 2016 také pomalu probíhá aktualizace předpisové základny klubu a její překlad do anglické a 
ruské mutace. 

Mimo výše zmíněné došlo i k vytvoření FB stránky, kde jsou členové klubu pravidelně informování o 
událostech na Hlávkově koleji. V současné době pak probíhá vytvoření informačního letáku pro nově 
ubytované studenty. 

3 Zájmová činnost 

Ačkoli se klub Hlávkova kolej primárně stará o studentskou samosprávu a provoz a správu počítačové sítě 
a fitcentra na koleji, nabízí svých členů i další mimoškolní aktivity. 

3.1 Kroužek deskových her 

Vedoucí: Vojtěch Kaiser 

Díky zlepšení komunikace se členy klubu došlo i k rapidnímu nárůstu o kroužek deskových her. Vzhledem 
k tomuto faktu pak byla během roku 2017 dokoupena řada dalších deskových her a na rok 2018 je již nyní 
naplánováno další rozšíření tohoto portfolia. 

3.2 Raketový kroužek 

Vedoucí: Tomáš Padělek 

Vzhledem k dlouhodobě nízkému zájmu členů o tento kroužek byl s platností od 1. 1. 2017 zrušen 
představenstvem klubu Hlávkova kolej. 

3.3 Umělecko-Výtvarný kroužek 

Vedoucí: Tomáš Padělek 

Vzhledem k dlouhodobému nezájmu členů o tento kroužek byl s platností od 1. 1. 2017 zrušen 
představenstvem klubu Hlávkova kolej. 

4 Aktivity a akce 

Během roku 2017 rovněž došlo k uspořádání několika větších klubových akcí. 

4.1 Seznamovací grilovací akce 

Vedoucí: Martin Dendis 

Na začátku října 2017 byla uspořádána velká grilovací akce, která posloužila primárně k přivítání a 
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seznámení se s novými studenty, zajištění lepší soudržnosti ubytovaných a sekundárně k propagaci klubu. 

Samotná akce pak sklidila velmi dobré ohlasy a zúčastnilo se jí cca 100 účastníků (včetně hostů). Vzhledem 
k dobré odezvě a zvýšené aktivitě v rámci klubu zvažujeme zavést tuto akci jako tradici.  

4.2 Vánoční večírek 

Vedoucí: Kristýna Blašková 

Další řešitelé: Tomáš Zikmund, Richard Beer, Terézia Strelingerová, Martin Dendis 

Vánoční večírek, který se uskutečnil 20. 12. 2017, byl organizovaný první rok. Tímto způsobem jsme si i u 
nás na Hlávkově koleji přiblížili atmosféru Vánoc, která snad přispěla ne jen k příjemnějšímu pobytu na koleji, 
ale i k vzniku nových přátelství. Při této příležitosti jsme uvařili Vánoční punč a tradiční slovenskou 
kapustnicu. K dobré zábavě neodmyslitelně patří jídlo, pití, ale i hry, které zapůjčil Klub deskových her. 
Večírku se zúčastnilo asi 60 členů klubu. 

5 Řešené problémy 

5.1 Správa počítačové sítě 

Klub hledá již od roku 2016 další aktivní členy, kteří by se starali o správu a další rozvoj počítačové sítě. V 
současnosti udržuje počítačovou síť pouze M. Dendis, který ale v následujícím roce 2018 s největší 
pravděpodobností ukončí vysokoškolské studium. 

V reakci na tento fakt tak již byly několikrát podniknuty různé náborové kampaně včetně přislíbení 
různých benefitů, či možnosti menší finanční odměny, přičemž žádná z těchto kampaní ale bohužel nebyla 
úspěšná. Pro rok 2018 tak pro klub existenčně důležité sehnat a zaškolit další správce počítačové sítě. 

5.2 Kamerový systém pro fitcentrum 

V rámci zvýšení bezpečnosti a vyřešení problému se samo-úklidem v posilovně by klub Hlávkova kolej 
chtěl instalovat kamerový systém do fitcentra klubu. Tento projekt ale prozatím ztroskotává na legislativních 
záležitostech a povinnostech, které bychom chtěli důsledně dodržet a plnit. 

6 Zhodnocení roku 2017 

Vzhledem k počtu a rozsahu realizovaných projektů lze jednoznačně říci, že rok 2017 byl oproti 
předchozím rokům výrazně úspěšnější a nám tak nezbývá nic jiného než doufat, že se nám tento zavedený 
standard, a vysoká laťka v očekávání našich členů, podaří udržet i v následujících letech. 

V důsledku zlepšení komunikace se členy a zvýšení kvality poskytovaných služeb jsme oproti předešlým 
rokům zaregistrovali nárůst počtu členů o celé desítky, a co je důležitější, stoupl počet aktivních členů a členů 
zajímajících se o klubové aktivity a dění v klubu. 

Samotný konec roku pak byl příjemně zakončen Vánočním večírkem a šálkem výborného Vánočního 
punče, kterým nás pohostili K. Blašková a T. Strelingerová. 
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