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1 Členská základna a vedení klubu 

Klub HK měl v prvním pololetí 203 členů, z toho 8 aktivních. Ve druhém pololetí 204 členů, z toho 5 
aktivních. 

Kolejní rada pracovala ve složení: M.Dendis (předseda klubu), T.Padělek (místopředseda klubu), V.Kaiser, 
V.Kan (zástupce ubytovaných). 

V říjnu 2019 kolej opustil V.Kaiser, čímž došlo ke zrušení jeho členství a tady i mandátu v Kolejní radě 
(představenstvu). Jelikož do konce funkčního období KR HK zbývaly necelé 3 měsíce, v souladu s IP 
HK02/2 §2 odst. 4. nebyly vyhlášeny doplňovací volby do KR HK. 

V prosinci 2019 proběhly řádné volby do Kolejní rady. Do Kolejní rady pro funkční období 2020 – 2021 
byli zvoleni M.Dendis (předseda), T.Padělek (místopředseda), V.Kan (zástupce ubytovaných) a P.Guľa. 

2 Projekty 

2.1 Nákup deskových her 

Vedoucí: Peter Guľa 

Na základě předchozí ankety došlo v únoru 2019 k nákupu nových deskových her pro kroužek deskových 
her. Zakoupeny byly např. hry: Osadníci, Puerto Rico, UNO, Krycí jména, Candáty a Aktivity. 

Díky zvětšení portfolia her Kroužku deskových her došlo i k navýšení jeho aktivity a četnosti zapůjčování 
her. Projekt tedy hodnotíme jako velmi úspěšný. 

2.2 Nákup nového vybavení do Fitcentra HK 

Vedoucí: Vladislav Kan 

V únoru rovněž proběhl již déle plánovaný nákup nového (převážně drobného) vybavení do Fitcentra 
HK. Rovněž došlo k menšímu rozšíření plochy sportovní podlahy (velmi tuhá a těžká gumová podlaha do 
činkových zón) a dokoupení různých stojanů a polic s cílem zlepšit organizaci a uspořádání sportovního 
nářadí. 

2.3 Nákup zahradního vybavení 

Vedoucí: Martin Dendis 

Před létem 2019 došlo k obnovení poškozeného zahradního vybavení klubu. Zakoupen byl nový 
polohovatelný zahradní slunečník a velký zahradní gril, který by měl být schopen uspokojit až kolem 50 
hladových krků. Nový gril je zapůjčován na základě žádosti člena klubu a po každém zapůjčení je kontrolován 
stav (primárně čistota) vráceného grilu. Původní menší poškozený (byť stále funkční) gril je nově k dispozici 
členům klubu bez omezení. 

2.4 Oprava a naladění piana 

Vedoucí: Peter Guľa 

Ke konci roku 2019 zařídil P. Guľa opravu a naladění poškozeného piana, které kdysi klubu Hlávkova 
kolej darovala Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ a které je umístěno v prostorách 
společenské místnosti klubu Hlávkova kolej. 
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3 Aktivity a akce 

3.1 Seznamovací grilovací akce 

Vedoucí: Vladislav Kan 

Na začátku října 2019 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 v předchozích letech) velmi dobré ohlasy a zúčastnilo se jí cca 100 
účastníků (včetně hostů). Vzhledem k opakované dobré odezvě plánujeme tuto akci příští rok zopakovat.  

3.2 Vánoční večírek 

Vedoucí: Peter Guľa 

11. 12. 2019 byl na koleji ve společenské místnosti uspořádán, v pořadí již třetí, 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 
několik i her. Večírku se zúčastnilo zhruba 50 studentů. S přípravou pohoštění vypomohli i zaměstnanci 
recepce Hlávkovy koleje za což jim velmi děkujeme. 

4 Řešené problémy 

4.1 Oprava klimatizace 

Vedoucí: Martin Dendis 

V průběhu léta 2019 došlo k výpadku klimatizační jednotky pro serverovnu klubu Hlávkova kolej. 
Výsledkem bylo přehřátí serverů, což způsobilo jejich výpadky (což bohužel ovlivnilo i kvalitu dodávky 
internetového připojení). Servisní technik následně zjistil, že ze systému vyprchalo chladící médium a po jeho 
doplnění došlo k nápravě. 

Do serverovny byl nainstalován IP teploměr a teplota v serverovně je nyní monitorována. V případě, že 
bude docházet v budoucnu k dalším poruchám je v úvaze pořídit novou klimatizační jednotku, jelikož 
stávající klimatizační jednotka je již na hranici své životnosti. 

 

Výroční zpráva schválena KR HK dne: 5. 1. 2020. 
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