Výroční zpráva klubu
Silicon Hill 2014
Předseda: Jakub Brož (predseda@sh.cvut.cz)
Místopředseda: Tomáš Gura (mistopredseda@sh.cvut.cz
)
Na začátku roku (16. 1.) byl zvolen nový předseda klubu Jakub Brož, který vystřídal
Bronislava Robenka v jeho funkci. V zápětí došlo i ke změně místopředsedy klubu, kterým se
stal Tomáš Gura.
počet členů

s platným zákl. čl.

z toho aktivních

1. 1.  30. 6.

4182

3117

170

1. 7.  31. 12.

4856

3472

203

Pár informací bodově
■

Pokračování 2. kola testování WiFi

■

12. ročník Installfestu, 2 tracky (z SH přednášeli B. Robenek, A. Hořčica a O. Caletka, P. Hodač
a P. Gregor)

■

Aplikace pro Android  Silicon Hill

■

Další ročník SHOW, přes 80 vytočených sudů piva

■

IS a celá SH síť je připravená pro nasazení 802.1x, testováno na B11 a B2 > OS Windows
problémy, celoplošné nasazení odloženo

■

Další ročník kulinářské souťeže SH vs POD

■

IS podporuje dynamic vlan assignment na WiFi, je možné v ISu naklikat připojení přes Havel i
na WiFi

■

Realizován záložní DNS server na VPS u Active24

■

Pro aktivní spuštěna storage.sh.cvut.cz  owncloud, zatím v testovacím režimu

■

Nový housing na bloku 3, rekonstrukce původního na bloku 4, 3x více prostoru a lepší služby

■

Oprava loga na buzeráku

■

Byl vypracován projekt zastřešení GC (K. Náhunková, Matej Beňo)

■

Aplikace pro iOS  Silicon Hill

■

Nábor nováčků byl letos úspešný, momentálně cca 200 aktivních lidí a číslo roste (grilování pro
nově nabrané lidi z infoschůzek a vedoucí sekci s cílem seznámení se a rozřazení nováčků)

■

Síťové čtvrtky  přednášky, workshopy, podobné SUTu, ale zaměřeno i na nováčky v síti, kteří
se chtějí aktivně zapojit

■

Centrální správa serverů, rozšíření dohledu nad servery

■

2 semestry SUTu, vše online, přednášel např. Adam Golecký  tech. ředitel NIXu

■

Navázána spolupráce s firmou Intelek  výrobcem značky Solarix a prodejcem síť. potřeby

■

Dávkovače mýdla jsou teď na všech blocích, zároveň i mikrovlnné trouby 2 na patro

■

Vyškolili se další 2 trenéři, kteří jsou členům fitcentra zdarma k dispozici

■

Ukončení testování WiFi za účelem výběrového řízení, vybrala se Aruba a zrealizoval se
nákup pro blok 9

■

NářadíSH dovybaveno o stavební nářadí (vrtačky, detektor, laser, ...)

■

Zálohování na CESNET

■

Ve všech blokových posilovnách se opravily potahy laviček

■

V obou semestrech proběhly blokové hry (vítězové: LS  blok 5, ZS  blok 3)

■

Po dvou letech proběhla revize fitcentra a blokových posiloven

■

Další upgrade metalické sítě, na 1. patrech se vyměnilo Cisco 2950 za 2960X

■

1. rozsvícení vánočního SHtromku

■

Přijetí nových lektorů do C++ akademie, tvorba nových kurzů

Projekty
Audiovizuální centrum klubu Sillicon Hill  AVC.SH
vedoucí: Iveta Terezie Pelikánová
stav: funguje

Fotoateliér SH
vedoucí: Petr Kavulok
stav: funguje

Fotokomora
vedoucí: Filip Šáfr
stav: funguje

Hudebny SH
vedoucí: Jan Pilař

stav: funguje

MacGyver  bastlíři SH
vedoucí: Jakub Huspek
stav: funguje

Meteosat | Digitální příjem družicových snímků
vedoucí: Martin Bruchanov
stav: funguje

Modelland
vedoucí: Pavel Boček
stav: funguje

Počítačová studovna na bloku 4
vedoucí: Jiří Hanč
stav: v roce 2014 fungovala, k 1. 1. 2015 převedena pod blok 4

RepRap 3D tiskárna SH
vedoucí: Pavel Vitvar
stav: funguje

SH liga ve stolním tenise
vedoucí: Jan Mastný
stav: funguje

SH League
vedoucí: Tomáš Švach
stav: nefunguje

SHerna
vedoucí: František Flachs
stav: funguje

Silicon Hill Open Wednesday (SHOW)
vedoucí: Michal Brückner

stav: funguje

Taneční na Strahově
vedoucí: Martina Jandová
stav: funguje

Včely na Strahově
vedoucí: Jakub Tobolka
stav: funguje

Výtvarný kroužek
vedoucí: Michala Prouzová
stav: funguje

Závěr
Za rok 2014 nebyly v klubu řešené žádné větší problémy, které by ohrozili chod klubu, nebo
celé SU.
Snažíme se více spolupracovat s ostatními kluby v SU a celkově se více zapojit do dění ve
Studentské Unii ČVUT.

