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1 Členská základna a vedení klubu 

Klub HK měl v prvním pololetí 124 členů, z toho 8 aktivních. Ve druhém pololetí 177 členů, z toho 7 
aktivních. 

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

V prvním pololetí 2021 zůstaly aktivity klubu silně utlumeny vzhledem ke značnému odlivu studentů, tedy 
i členů klubu, z koleje. Ač úbytek na počtu členů oproti stavu před pandemií byl jen okolo 40 %, skutečná 
obsazenost koleje byla cirka třetinová. Situace se naštěstí začala lepšit s příchodem léta a v druhé polovině 
roku tak byly, i s ohledem na pandemickou situaci, obnovena činnost klubu. 

V prosinci 2021 rovněž proběhly řádné všeobecné volby do Kolejní rady (představenstva) klubu Hlávkova 
kolej. Do funkční období 2022 - 2023 byli zvoleni: M.Dendis (předseda klubu), T.Padělek (místopředseda 
klubu), P.Guľa a V.Kan (zástupce ubytovaných) 

2 Projekty 

2.1 Zlepšení pokrytí koleje Wi-Fi signálem 

Vedoucí: M. Dendis 

Z důvodu přesunu výuky do online prostředí vzrostly stížnosti na Wi-Fi konektivitu, jelikož pokrytí koleje 
Wi-Fi signálem není kvalitní. Tohoto problému jsme si vědomi a již nějakou dobu plánujeme přeuspořádání a 
posílení počtu Wi-Fi přístupových bodů. 

Situaci komplikuje fakt, že se Hlávkova kolej stala chráněným památkovým objektem. Mámě několik 
možných variant, jak se s tímto omezením vypořádat a v současné době je komunikujeme s vedením koleje. 

3 Řešené problémy 

3.1 Havárie klimatizace pro serverovnu 

Vypadá to, že z havárie klimatizace se nám v posledních letech stal doslova evergreen, a to i přes to, že 
v předchozím roce došlo ke kompletní výměně celé soustavy. Na konci léta jsme si povšimli razantního 
snížení výkonu chladící jednotky v důsledku úniku chladícího média ze soustavy. Nakonec se nám naštěstí 
podařilo dohledat místo uniku a problém tak vyřešit bez potřeby výměny nového potrubí po celé trase. 

 

Výroční zpráva schválena KR HK dne: 16. 3. 2022. 
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