Zápis ze schůze představenstva
klubu Pod-O-Lee
Datum konání: 23. 2. 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
♦ 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
♦ David Holý, správce sportoviště

Omluveni: T. Kaprálek
T. Fejfar
J. Hasman
Hosté:

David Kuneš

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Upřesnění k odpojování uživatelů
Info k návštěvě nového ředitele SÚZ na Podolí
Úklidové stavební práce
Výroční zpráva
Info k otevření Sportoviště
Další novinky, informace
Závěr

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

2. Upřesnění k odpojování uživatelů
V tomto bodě dostal slovo P. Ivančík. V souvislosti s nedávným
odhalením několika nelegálně připojených PC se P. Ivančík ptal, čí povinností bude
odpojování těchto provinilců a také jejich zveřejňování. Původně to mělo být v
kompetenci správců bloků. Nakonec bylo dohodnuto, že pokud na někoho přijde
stížnost „zvenku“ nebo poruší-li někdo povolený traffic, bude situaci řešit správce IP
konektivity P. Ivančík. Jestliže budou přestupky odhaleny místními lidmi, řešení
situace se ujme správce bloku. Zároveň by se o těchto případech mělo informovat
v konferenci a hříšníky zveřejnit na newsech a webu. T. Líbenek dále doporučil, aby
za podezřelým chodili minimálně dva lidi.
Dále se v tomto bodě diskutovalo o tom, jak odpojovat zavirované počítače
tak, aby nedocházelo k časovým prodlevám a tím se zbytečně neprodlužovalo riziko
šíření k dalším uživatelům. Nakonec bylo doporučeno ihned po zjištění viru
napadenou stanici odpojit. D. Klvaňa navrhoval o každém případu informovat na
newsech a dotyčnému také poslat informaci o odpojení emailem, aby mohl rychle
uvést vše do pořádku. V této souvislosti promluvil M. Hůla. Navrhnul, že v DUSPS,
který v nejbližší době čeká podstatná renovace, by mohly být uvedeny i informace o
odpojení uživatele. Ale jak bude DUSPS vypadat se bude řešit, až bude toto téma
aktuální. Zatím k zveřejňování odpojených slouží skupiny news „netinfo“, případně
skupina „varování“.
Nakonec dal T. Líbenek podnět ke vzniku nového projektu. Spočíval by ve
zřízení webu, na kterém by jeho správce uváděl informace a odkazy na „záplaty“
antivirových programů, aktualizace systémů apod.

3. Info k návštěvě ředitele SÚZ na Podolí
V tomto bodě jednání dostal slovo D. Holý. Krátce přítomné seznámil s tím,
jak probíhala návštěva nového vedení SÚZ (ředitel Z.Zmrzlík) na Podolských
kolejích. Ostatním přiblížil především své subjektivní dojmy a hodnocení, ale teprve
čas ukáže nakolik bude nové vedení této servisní organizace otevřeno dialogu se
studenty a zástupci jejich organizací.
Návštěva je údajně hrubě nespokojena s údržbou kolejního areálu.
Pravděpodobně lze očekávat buď úplné zrušení těchto pozic s tím, že na potřebné
práce by byla najímána externí firma, případně alespoň značné zeštíhlení řad stálých
údržbářů.
Pokud by zůstali stálí členové údržby, pak by se zřejmě studentská
samospráva a také klub snažili „protlačit“ používání PC, aby závady mohly být
hlášeny už pouze jedním způsobem, a to pomocí webových stránek závadového
systému. Tento návrh by se představitelům SÚZ mohl líbit.

V závěru této diskuze se chvíli mluvilo o zvýšení kolejného, nicméně většina,
těch, které tento problém zajímá, už asi ví, o kolik kolejné v dalším roce vzroste.

4. Úklidové stavební práce
Vzhledem k tomu, že výše zmíněná návštěva již proběhla, se tento bod stal
méně ožehavým. Ale stále je potřeba především na bloku B zasádrovat některé stopy
po strukturované kabeláži. D. Klvaňa přislíbil, že se vypořádá s dírou ve stropu
v serverovně bloku B. Jinak předseda klubu opět zopakoval, že trestání nelegálně
připojených studentů je možné přidělením těchto drobných prací.

5. Výroční zpráva
M. Hawelka ji má už z velké části sepsanou. Někteří členové představenstva
již také navrhli své připomínky. Stále je ale možné posílat drobné opravy a
upozornění, protože T. Líbenek teprve bude přidávat své náměty a připomínky.

6. Info k otevření sportoviště
M. Hawelka přítomným rozdal pozvánky na oficiální část slavnostního
otevření, která bude přístupná pouze pozvaným. Dále informoval kdo všechno
pozvání přijal. Měli by se zde objevit představitelé studentských organizací, vedení
koleje Podolí, někteří představení fakult, také zástupci SÚZ a hlavně rektor ČVUT.
Dne 1. 3. 2005 bude od 16:30 slavnostní otevření sportoviště zahájeno. Hosty čeká
doprovodný program v podobě ukázek kulturistiky, bojových umění, aerobiku atd. a
také občerstvení. Od 18:00 se pak brány sportoviště otevřou všem studentů, kteří se
budou chtít přijít podívat. Opět budou moct shlédnout doprovodný program, mezi
devátou a desátou večerní se předpokládá ukončení celé akce.
Definitivně by měly být dořešeny také webové stránky sportoviště.

7. Další novinky, informace
T. Líbenek zde přítomné pozval do Orlických hor, kde se bude zanedlouho
konat výjezdní zasedání představitelů studentských organizací a hlavním
programem bude další kolo jednání o vzniku nové Studentské unie.
Dále předseda klubu T. Líbenek seznámil ostatní s horkou novinkou. Jedná se
o grant na kartové vstupy, který se podařilo prosadit rektorátu ČVUT. Podle
informací T. Líbenka je rektorát nakloněn zřídit tyto vstupy také na kolejích Podolí,
kde je problém s bezpečností areálu, budov, parkujících aut a motocyklů už dobře
znám. Takže se uvidí, jak se dále bude toto téma vyvíjet.

Nakonec se mluvilo o Strahovském areálu, kde se zřejmě v nejbližší době
podaří rekonstruovat rozsáhlé nevzhledné parkoviště mezi řadami bloků. Mělo by
zde vzniknout nové sportovní zázemí pro studenty. ČVUT počítá se Strahovem jako
místem na pořádání univerziády s hojnou zahraniční účastí. T. Líbenek by byl rád,
kdyby alespoň nepřímo také areál Podolí mohl na této akci něco získat.

8. Závěr
Závěrem se přítomní navzájem rozloučili a rozešli se za svými povinnostmi.
Datum příští schůze bude ještě upřesněno.

Zapsala: Jana Fojtů
V Praze 25. 2. 2005

Schválil: Tomáš Líbenek
Předseda klubu

