Výroční zpráva
Silicon Hill 2015
Předseda: Jakub Brož (predseda@sh.cvut.cz)
Místopředseda: Tomáš Gura (mistopredseda@sh.cvut.cz)
Od začátku roku probíhala na Strahově rozsáhlá rekonstrukce bloků 2, 3, 4,
5, 6, 7, 9, 10 a 11 ze strany SÚZ. Došlo k výměně oken v každé místnosti a posléze
i k zateplení celého objektu.
Vlivem rekonstrukce musel celý klub čelit těžkým podmínkám jak ze strany
bydlení, tak i nutné spolupráce.
Po letních prázdninách ještě nebyly všechny práce hotové a rekonstrukce
se tak protáhla až do listopadu.
V průběhu října byl na SÚZ dosazen nový ředitel Ing. Bohumil Mach.

počet členů

s platným zákl. čl.

z toho aktivních

1. 1. - 30. 6.

4020

3040

203

1. 7. - 31. 12.

4903

3517

187

Pár informací bodově
 od 1. ledna příprava na rekonstrukci Strahova, SH organizoval komunikaci
se studenty, řešil všechny problémy a dohlížel na plnění plánů a slibů,
bohužel toho bylo více než dost a tak některé klubové věci šly stranou
 paní Budská je ze začátku roku neustále nemocná, předseda si to vybral
hned po ní na cca měsíc a půl
 se SÚZ domluven nákup nových vysavačů KÄRCHER MV5, dodáno na
všechny bloky
 13. ročník InstallFestu, 3 tracky, vše na jednom místě v ŠC, 4K stream a
záznam
 koncem dubna dokončeno nasazení WiFi na bloku 9, zatím úspěch a zdá
se, že vše funguje jak má, budou probíhat testy (po dohodě se SÚZem jsou
pokoje s AP vyřazeny z ubytovací kapacity na hostel a nově ubytovaní
dostanou ještě předávací protokol na AP)
 začátkem května provedena likvidace starého majetku
 počítače v ŠC předělány na dualboot + PXE - W8.1, Ubuntu, Gentoo;
nainstalovány programy pro vývoj a výuku - AutoDesk, AutoCad, Maya,
Visual Studio, MS Office…
 1. ročník konference Otevřená Wokna
 dokončena výměna blokových switchů - gigabit již na všech pokojích
kromě suterénu
 na bloku 10 zřízen sanitační kout pro údržbu píp
 WiFi otestována na bloku 9 a zvolena jako konečné řešení, nasazeno na
další 3 bloky (4, 5, 10)
 nové ventilátory do velkého fitka od SÚZ
 získaní povolení od magistrátu na výjimku ze stavební uzávěry pro
zastřešení grilovacího centra
 finální otevření SHerny na bloku 4
 započata stavba velké 4kohoutové pípy
 rekonstrukce zasedačky na bloku 7
 obnoven provoz zrcadla ftp.sh

Projekty
Audiovizuální centrum klubu Sillicon Hill  AVC.SH
vedoucí: Iveta Terezie Pelikánová
stav: funguje
Fotoateliér SH
vedoucí: není
stav: nefunguje
Fotokomora
vedoucí: Filip Šáfr (momentálně není)
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 (mimo ČR)
stav: nefunguje
Modelland
vedoucí: není
stav: nefunguje
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: Jakub Zigmund
stav: funguje
Taneční na Strahově
vedoucí: Martina Jandová
stav: funguje
Včely na Strahově
vedoucí: není
stav: funguje
Výtvarný kroužek
vedoucí: Michala Prouzová
stav: funguje

Závěr
Rok 2015 byl pro klub velmi rušný kvůli zmíněné rekonstrukci. Ale i přes půl
roční "nepohodlí" se v klubu podařilo zrealizovat pár nových změn, jako je třeba
dokončení upgradu metalické sítě, rozseknutí řešení WiFi na Strahově, které se
táhne s klubem už přes 10 let a s tím spojené pokrytí kompletní pokrytí prvních 4
bloků (4, 5, 9, 10). Dále se nám podařilo po dvou letech získat povolení ze stavební
uzávěry pro zastřešení grilovacího centra.
V souvislosti s rekonstrukcí jsme v průběhu roku řešili zejména problémy se
sníženou kvalitou ubytování a poskytovaných služeb. Celkem úspěšně se nám
dařilo plnit roli prostředníka mezi SÚZ a ubytovanými studenty, od studentů jsme
předávali informace o nekvalitně odvedené práci ze strany stavebních firem a
nedodržování slíbených termínů a opačným směrem jsme šířili informace o
termínech a plánovaných omezeních.

