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Z P R Á V A O S T A V U K L U B U 
ZA OBDOBÍ 2015 

Členská základna a vedení klubu 

Klub HK měl v prvnıḿ pololetı ́176 členů a ve druhém pololetı ́175 členů. 

Kolejní rada klubu HK pracovala až do konce srpna 2015 ve složení P.Kuciaková (předsedkyně 
klubu), T.Padělek (místopředseda klubu), J.Bacík, A.Müller, J.Svintek a J.Vyčichl (zástupce 
Hlávkovy nadace). V září 2015 klub opustili P.Kuciaková, A.Müller, J.Svintek a J.Vyčichl. 
Doplňovací volby do KR HK nebyly vyhlášeny, protože řádné funkční období KR HK mělo skončit 
v listopadu 2015, na kdy byly vyhlášeny řádné všeobecné volby do KR HK. V přechodném období 
funkci předsedy klubu vykonával místopředseda T.Padělek. 

V listopadu 2015 proběhly řádné všeobecné volby do KR HK. Do KR HK pro funkční období 2016 
– 2018 byli zvoleni V.Kaiser (zástupce klubu), D.Krešáková (zástupce ubytovaných), T.Padělek
(zástupce klubu) a J.Rangl (zástupce klubu). Zástupcem Hlávkovy nadace v KR HK byl jmenován 
J.Zajíc. Předsedou klubu byl zvolen V.Kaiser a místopředsedou klubu T.Padělek. 

Oddělení správy počítačové sítě bylo obměněno, protože stávající členové opustili klub. Hlavním 
správcem počítačové sítě zůstal V.Kaiser, zástupcem správce počítačové sítě 
a správcem webových stánek klubu byl jmenován M.Dendis. Oba správci počítačové sítě 
vykonávají současně také funkci registrátorů. 

Správa fitcentra byla obměněna, protože stávající správci opustili klub. Správcem fitcentra 
byl jmenován J.Rangl, zástupcem správce fitcentra byl jmenován I.Zatsepin. 

Projekty a rozvojové aktivity klubu 

Dlouhodobě fungují zájmové kroužky – Umělecko-Výtvarný kroužek HK (ÚVK HK, vedoucí 
T.Padělek), Raketový kroužek (RK HK, vedoucí T.Padělek) a Kroužek stolních her (KSH HK, 
vedoucí V.Kaiser). 

V přípravě jsou nové projekty: 
- bezdrátové připojení k počítačové síti v obytných patrech budovy koleje; 
- modernizace RUPS; 
- modernizace webových stránek klubu; 
- modernizace a doplnění vybavení fitcentra; 
- třídění odpadu. 

Problémy 

Klub HK se dlouhodobě potýká s nezájmem (a neochotou) svých členů na klubových aktivitách. 

Dosluhující vybavení koleje ve správě SÚZ ČVUT není obnovováno (z důvodů chybějících 
finančních prostředků SÚZ ČVUT) a klub HK je tak nucen alespoň základní vybavení pořizovat 
ze svých rozpočtových rezerv. 
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