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1 Členská základna a vedení klubu 

Klub HK měl v prvním pololetí 203 členů, z toho 10 aktivních. Ve druhém pololetí 199 členů, z toho 8 
aktivních. 

Kolejní rada pracovala ve složení: M.Dendis (předseda klubu), T.Padělek (místopředseda klubu), V.Kaiser, 
K.Blašková (zástupce ubytovaných). V pozici zástupce rusky mluvící skupiny ubytovaných pak V.Kan. 

Na konci léta kolej opustila K.Blašková čímž zaniklo její členství v klubu HK a tím i mandát v kolejní 
radě. V září 2018 proto proběhly doplňovací volby, ve kterých byl zvolen na pozici zástupce ubytovaných 
V.Kan. 

2 Projekty 

Projekty realizované v roce 2018. 

2.1 Školení správců sítě 

Vedoucí: Martin Dendis 

Po několika letech hledání nových správců sítě se v říjnu tohoto roku podařilo konečně mezi novými 
studenty najít několik studentů (a to hned 3) ochotných s výpomocí s touto dobrovolnou činností. Jelikož ani 
jeden z dobrovolníků neměl té doby dostatečné zkušenosti a potřebné znalosti týkající se správy síťových 
služeb, virtualizace a správy unixových systémů bylo rozhodnuto tyto členy nejprve zasadit do pozice 
Registrátora a následně po řádném školení a projevení kvalit upgradovat jejich status na řádného správce sítě. 

Klub HK vlastní 2 servery, přičemž jsou oba tyto stroje využívány k provozu produkčního prostředí. Aby 
bylo možné nové správce řádně vyškolit bylo rozhodnuto zakoupit nový server za účelem vytvoření 
testovacího prostředí, které bude izolováno od produkce, na kterém bude možno provádět školení a 
experimenty, a to beze strachu ovlivnění služeb na produkčním prostředí. 

Aktuální stav projektu: probíhá školení nových správců sítě. 

3 Aktivity a akce 

Během roku 2018 rovněž došlo k uspořádání několika větších klubových akcí. 

3.1 Seznamovací grilovací akce 

Vedoucí: Martin Dendis 

Na začátku října 2018 byla uspořádána velká grilovací akce, která posloužila primárně k přivítání a 
seznámení se s novými studenty, zajištění lepší soudržnosti ubytovaných a sekundárně k propagaci klubu. 

Samotná akce pak sklidila (stejně jako v loňském roce) velmi dobré ohlasy a zúčastnilo se jí cca 100 
účastníků (včetně hostů). Vzhledem k opakované dobré odezvě a následném navýšení počtu aktivních členů 
klubu zvažujeme na příští rok obdobnou akci.  

3.2 Vánoční večírek 

Vedoucí: Peter Guĺa 

19. 12. 2018 byl na koleji ve společenské místnosti uspořádán, v pořadí již druhý, Vánoční večírek. Tímto 
způsobem jsme si i u nás na Hlávkově koleji přiblížili atmosféru Vánoc, která snad přispěla nejen ke 
zpříjemnění pobytu na koleji, ale i k vzniku nových přátelství. Při této příležitosti jsme si uvařili Vánoční punč 
a tradiční slovenskou Vánoční kapustnicu. Zábavu na večírku zajistil Klub deskových her, který připravil 
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několik i her. Večírku se zúčastnilo asi 60 studentů. 

4 Řešené problémy 

4.1 Nákup nového vybavení do posilovny 

Již od konce roku 2017 se plánuje dokoupení nového vybavení a obnova některých starých strojů ve 
Fitcentru klubu HK. Realizace tohoto projektu měla započít v první polovině roku 2018, nicméně v téže 
době jsme obdrželi vyrozumění o chystané smlouvě mezi kolejními kluby SU ČVUT a SÚZ ČVUT týkající 
pronájmu sportovišť, což vyústilo v pozastavení realizace tohoto projektu. 

Důvodem k tomuto rozhodnutí bylo především to, že nebyla známá finální podoba smlouvy a nepodařilo 
se ani zjistit kompletní výčet služeb či orientační ceny, které má v plánu SÚZ ČVUT účtovat. Další realizace 
tohoto projektu tedy bude pokračovat, jakmile bude známa finální podoba smlouvy a konečné náklady. 
Vzhledem k tomu, že Fitcentrum klubu HK pravidelně využívá pouze cca 10 % členů klubu vyvstává i otázka 
zadli v případě vyměřené vysoké výše nájmu tuto službu i nadále poskytovat. 
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