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VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU

ZA OBDOBÍ 2016

Členská základna a vedení klubu

Klub HK měl v prvním pololetí 186 členů a ve druhém pololetí 173 členů. 

Kolejní rada pracovala ve složení V.Kaiser (předseda klubu), T.Padělek (místopředseda klubu), D.Krešáková, 

J.Rangl a M.Zajíc (zástupce Hlávkovy nadace). V květnu 2016 J.Rangl (zástupce klubu) oficiálně opustil HK a 

tím i KR. V následujících doplňujících volbách byl na jeho místo zvolen M.Dendis, dosavadní zástupce správce 

počítačové sítě. Protože J.Rangl zastával funkci správce klubového fitcentra, byl na jeho místo jmenován R.Beer.

M.Zajíc v srpnu 2016 oficiálně opustil HK a tím i KR. Ve spolupráci s D. Rýdlovou z Hlávkovy nadace byl 

zvolen nový zástupce za nadaci, Vít Hradil. Oddělení zprávy počítačové sítě bylo obměněno z důvodu budování 

nové sítě a informačního systému M.Dendisem. Novým správce počítačové sítě a webových stránek klubu byl 

jmenován M.Dendis, a jeho zástupcem T.Zikmund. Správce sítě i jeho zástupce v současné době vykonávají 

zároveň funkci registrátorů.

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 deskových her (KDH HK, vedoucí V.Kaiser).

V přípravě jsou nové projekty:

 vybavení kolejních kuchyní troubami;

Probíhající projekty:

 modernizace současné struktury kolejní sítě;

 vybavení koleje koši na tříděný odpad – papír;

 modernizace a doplnění vybavení fitcentra;

 modernizace klubového informačního systému;

 lokalizace veškerých dokumentů do angličtiny a ruštiny;

Dokončené projekty:

 vybavení koleje koši na tříděný odpad – plast;

 pořízení sušičky pro členy klubu;

 pokrytí celé koleje WiFi signálem;

 vybavení klubové kanceláře;

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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