Zápis ze schůze představenstva
klubu Pod-O-Lee
Datum konání: 26. 1. 2005, od 20:00
Místo konání: Místnost nad vrátnicí koleje Podolí
Prezenční listina:
♦ Tomáš Líbenek, předseda klubu Pod-O-Lee
♦ Martin Hawelka, místopředseda klubu Pod-O-Lee
♦ Tomáš Kaprálek, správce kont a mailu
♦ Peter Ivančík, správce IP konektivity
♦ Roman Soyka, bezpečnostní agent
♦ Miloslav Hůla, správce autority, správce bloku E
♦ Miroslav Krejčí, správce bloku A
♦ Dalibor Klvaňa, správce bloku C
♦ Katarína Machálková, správce bloku D
♦ Josef Hasman, správce bloku F
♦ David Holý, správce sportoviště

Omluveni:
Ivan Novakov
Jan Jerie

Hosté:

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Odevzdání výročních zpráv
Info k otevření sportoviště
Info k probíhající rekonstrukci bloku C
Blokové routery
Nelegálně připojení studenti
Závěr

1. Zahájení
Tomáš Líbenek krátce po 20. hodině zahájil schůzi a přivítal přítomné.

2. Odevzdání výročních zpráv
T. Líbenek se ptal jednotlivých správců, jak jsou na tom s psaním svých
výročních zpráv, kdo je už poslal M. Hawelkovi a kdo ne. Zatím neodevzdali pouze
bývalý správce autority J. Jerie a správce bloku A M. Krejčí. Do pátku by své návrhy
měli poslat místopředsedovi klubu.
M. Hawelka dále v tomto bodě uvedl, že je potěšující, že počet dokončených
projektů se za rok 2004 znatelně zvýšil. Ale upozornil, že na projektovém serveru
jsou v současnosti vypsány pouze čtyři možné projekty k řešení a proto vyzval
všechny správce, aby se zamysleli a zadali nove projekty, do kterých by se členové
klubu mohli hlásit..
Dále se mluvilo o seznamech nových členů klubu, které měli odevzdat
jednotliví správci bloků předsedovi. Zatím tak neučinili správci B a F. V této
souvislosti mluvil T. Líbenek o tom, že v DUSPS má přibližně pětina členů klubu
špatné informace. Toto se ale bude řešit během března, protože teď na to v průběhu
zkouškového není dostatek času. Dále předseda informoval, že má připravené
účetnictví klubu za minulý rok, chybí ještě srovnání položek s E-bankou.

3. Info k otevření sportoviště
O zprovozňování softwarového zabezpečení sportoviště hovořili T. Kaprálek a
M. Hůla. M. Hawelka uvedl, že otevření se z důvodu probíhajícího zkouškového
období posunulo na 1. 3. 2005. Na webu zbývá ještě doplnit FAQ, historii a
obsahovou část. Jinak jsou www sportoviště již zcela funkční.

4. Info k probíhající rekonstrukci bloku C
Podle informací T. Líbenka bude nakonec serverovna na bloku C umístěna
hned v přízemí za rohem od hlavních dveří. Klimatizace ani elektronické
zabezpečení tohoto prostoru zřejmě nebude realizováno. Měly by zde být
bezpečnostní dveře, na případné zabezpečení mřížemi se předseda zapomněl zeptat.
Blok by také měl mít centrální uzavřený vchod se vstupem přes bzučák. Měly by tam
být také umístěny dvě podomítkové zásuvky pro případnou instalaci kamer.
Všechny pokoje budou dvoulůžkové, v obytném podkroví pak několik

jednolůžkových. Co je podstatné pro klub – ze suterénních prostor by přibližně
polovina měla zůstat pro klub a studenty. Zatím ještě není představa, jak tyto
prostory přesně využít, T. Líbenkovi se například velmi líbila čajovna na
strahovských kolejích. Vše se ale teprve bude řešit až s blížícím se termínem
dokončení rekonstrukce.
V této souvislosti rekonstrukce bloku C informoval T. Kaprálek, že zajistil zapůjčení
kamery, které on-line snímá staveniště a probíhající práce. Na webu by měli být
snímky z kamery k dispozici.

5. Blokové routery
Tento a poslední bod jednání navrhnul správce IP konektivity P. Ivančík. Jde o
to, zda po odpojení zůstaly v serverovnách blokové routery. P. Ivančík postrádá
zejména HDD z routeru na bloku D. Vyšlo najevo, že osud některých harwerových
kousků technického vybavení klubu je nejasný, proto je potřeba vypracovat seznam
inventáře v podobě nějakého prográmku. Mohl by ho udělat třeba nějaký nový
člověk.

6. Nelegálně připojení studenti
V minulém týdnu proběhla kontrola počítačů s podezřením na nelegální
připojení více uživatelů. A skutečně se podařilo odhalit dva případy na bloku B a na
bloku E. Podle interního předpisu IP6 má uživatel právo na připojení jednoho PC.
Tresty by měli řešit nejspíše správci bloků, kde byl někdo přistižen. T. Fejfar, správce
bloku B, to už vyřešil a potrestal provinilé tím, že budou muset zasádrovat všechny
stopy po strukturované kabeláži na bloku B. Totéž pravděpodobně postihne i
nelegální uživatele z bloku E. Každopádně o průběhu výkonu trestu by měli správci
vedení klubu informovat.
V této souvislosti se také mluvilo o případu z bloku F, kdy televizor připojil
dva lidi přes wi-fi. Tento způsob připojení je rovněž na hranici porušení předpisů,
takže správce bloku F by si to měl vyřešit a informovat o tom vedení klubu.

11. Závěr
Na závěr se zúčastnění navzájem rozloučili, další schůzka se uskuteční ve
středu 16. 2..

Zapsala: Jana Fojtů
V Praze 3. 2. 2005

Schválil: Tomáš Líbenek
Předseda klubu

