Zápis ze schůze představenstva
klubu Pod-O-Lee
Datum konání: 18. 5. 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
♦ Maroš Okoš, správce bloku A
♦ Dalibor Klvaňa, správce bloku B
♦ Ján Jusko, správce bloku C
♦ Pavel Lysák, správce bloku D
♦ Milan Šilar, správce bloku E
♦ Josef Hasman, správce bloku F
♦ Tomáš Kaprálek, správce kont a mailu
♦ Peter Ivančík, správce IP konektivity
♦ Miloslav Hůla, správce autority
♦ Roman Soyka, bezpečnostní agent
♦ David Holý, správce sportoviště
Hosté:
♦ Peter Matisko, zástupce správce bl. A
♦ Jiří Šmukař, zástupce správce bl. B
♦ Luboš Lontoš, zástupce správce bl. D
♦ Jan Kubový, zástupce správce bl. E
♦ Lubomír Tláskal, zástupce správce bl. F
♦ Katarína Machálková, zástupce SKAM
♦ Martina Tkačiková, zástupce SPIK
♦ Miroslav Krejčí, odstupující správce bloku A
♦ Tomáš Fejfar, odstupující správce bloku B
♦ Michal Talík
♦ Petr Kubaník
♦ Tomáš Solár

Program jednání:
1. Zahájení
2. Prezentace výsledků voleb
3. Info T. Líbenka o dění v SU
4. Komise v rámci SU
5. Komise v rámci klubu Pod-O-Lee
6. IP o Free FTP
7. Body navržené P. Ivančíkem
8. Další informace
9. Info k volbě předsedy klubu
10. Závěr

1. Zahájení
T. Líbenek krátce do dvacáté hodině přivítal přítomné a zahájil schůzi.

2. Prezentace výsledků voleb
V úterý 17. 5. proběhly na všech blocích volby nových správců bloku. Jednalo
se spíše o formalitu, protože až na blok A byl vždy jediný kandidát. Na bloku A se
volilo mezi dvěma kandidáty. M. Hawelka představil nové členy představenstva a
jejich zástupce. Schůze se ale zúčastnili také zástupci správců služeb. Celkově to se
správci bloků, služeb a jejich zástupci vypadá následovně:
Správce bloku A: Maroš Okoš, zástupce: Peter Matisko
Správce bloku B: Dalibor Klvaňa, zástupce: Jiří Šmukař
Správce bloku C: Ján Jusko, zástupce: David Holý
Správce bloku D: Pavel Lysák, zástupce: Luboš Lontoš
Správce bloku E: Milan Šilar, zástupce: Jan Kubový
Správce bloku F: Josef Hasman, zástupce: Lubomír Tláskal
Správce KAM: Tomáš Kaprálek, zástupce: Katarína Machálková
Správce IPK: Peter Ivančík, zástupce: Martina Tkačiková
Správce A: Miloslav Hůla, zástupce: Jan Jerie

B. agent: Roman Soyka
Správce S: David Holý, zástupce: Lubomír Tláskal

3. Info T. Líbenka o dění v SU
Studentský parlament – zákonodárný orgán SU zvolil na svém posledním
zasedání 12. 5. nového prezidenta Studentské unie. Stala se jím Michaela Lejsková.
Do funkce viceprezidenta byl schválen Václav Vrba.
Na tomto zasedání studentského parlamentu byly také schváleny nové
stanovy klubu Pod-O-Lee. K tomuto bodu podával informace T. Líbenek, který se
jednání zúčastnil jako zástupce klubu Pod-O-Lee.

4. Komise v rámci SU
V rámci SU vzniknou tři komise. Jejich formální podoba je zatím v jednání.
Za prvé je to komise kolejní, která by měla být nástupcem zaniklé Rady
studentských samospráv. Jak je patrné z názvu, budou se její členové zabývat děním
okolo kolejí ČVUT. K nejdůležitějším úkolům skupiny patří jednání s vedením SÚZ o
scénáři ubytování, ceníku kolejného a dalších důležitých dokumentech. V této komisi
by měli zasedat zástupci jednotlivých kolejí. Z koleje Podolí má zájem o fungování
v této skupině určitě David Holý. O případných dalších zástupcích z Podolí se ještě
rozhodne.
Druhou skupinou je komise grantová. Její členové mají rozhodující úkol
v rozdělování peněz na projekty. Jedná se prostředky, které do společného rozpočtu
odvádí všechny kluby SU. Tyto prostředky jsou určeny právě na různé projekty.
Z přítomných se zatím nenašel nikdo, kdo by měl zájem zastupovat klub Pod-O-Lee
v této komisi.
Poslední komisí je kontrolní skupina. V ní by rádi zasedali za klub Pod-O-Lee
D. Holý a odstupující správce bloku A M. Krejčí. Tato skupina by se zabývala
kontrolováním činnosti SU (hospodaření, jednání s kluby atd.)
T. Líbenek ještě jednotlivé komise přiblíží v konferenci, aby se další případní
zájemci mohli rozmyslet a přihlásit.

5. Komise v rámci klubu Pod-O-Lee
Vzhledem k tomu, že novými volbami se klub rozrostl o studentskou
samosprávu, vniknou na kolejní úrovni podobné skupiny jako v rámci SU.
PR skupina se bude zabývat propagací a prezentací klubu Pod-O-Lee jak
„navenek“ tak „dovnitř“. Propagaci směrem ven si T. Líbenek představuje jako

informace o klubu např. v časopisu SU „Středník“, na stránkách
www.student.cvut.cz atd. Propagace směrem dovnitř by se měla snažit oslovit
studenty na koleji Podolí, z nichž většina je členem klubu, ale o jeho fungování ví jen
velmi málo. Hlavním nástrojem by se v tomto směru měl stát nový „kvalitní“ web
klubu Pod-O-Lee. Zájem o členství v této skupině projevili: T. Solár, L. Lontoš, R.
Soyka, J. Šmukař.
Kolejní skupina se bude zabývat záležitostmi studentů směrem ke koleji, tj.
ubytováním a stravováním a s nimi spojenými problémy, podněty, atd. Tato skupina
by měla pokrýt činnost zaniklé Studentské samosprávy Podolí (měla by např. také
rozhodovat o „čtyřkorunovém“ fondu). Jejími členy se stanou: D. Holý, J. Šmukař a J.
Kubový.
Technická skupina bude mít na starosti veškerý hardware a software, kterým
klub disponuje, jeho správu, nákupy nových prvků atd. Důležitým úkolem je
provedení inventarizace HW i SW. Členy této skupiny se stanou: P. Kubaník, P.
Lysák, J. Hasman a M. Okoš.
Poslední skupinou, která by v rámci klubu měla vzniknout je projektová
skupina. Bude se zabývat vším, co se týká projektů. V této souvislosti T. Líbenek
připomenul nový IP o projektech, který připravuje, a jehož schválení proběhne
v brzké době. Zatím žádný z přítomných se do této skupiny nepřihlásil.

6. IP o Free FTP
M. Hawelka měl na starost vznik tohoto nového interního předpisu. Doporučil
jeho přijetí, protože tento projekt se již pomalu rozjíždí. Jeho hlavním autorem je
Tomáš Funda. IP o Free FTP se probíral již na minulé schůzi, proto se M. Hawelka
zeptal, jestli ještě někdo má k opravené verzi nějaké připomínky. Ty sice nebyly ( až
na drobné stylistické úpravy), ale noví členové představenstva namítli, že se ještě
s tímto dokumentem neseznámili a mají o něm nyní hlasovat. Proto tento projekt
předseda klubu T. Líbenek v krátkosti představil a následně přečetl IP. Poté dal
hlasovat o schválení nového IP o Free FTP (IP č. 7). Výsledky hlasování jsou
následující (přítomno všech 13 členů představenstva):
PRO: 12 hlasů
PROTI: 0 hlasů
ZDŽEL SE: 1 člen představenstva
Nový interní předpis byl tímto schválen.

7. Body navržené P.Ivančíkem
P. Ivančík navrhnul dva body k projednání. Za prvé by rád zrušil všechny
emaily z dřívějších dob jako např. ty v podobě jméno@podoli.pod.cvut.cz a ještě asi
další dvě stejně „zastaralé“ adresy. Ostatní členové s tímto souhlasili.

Druhý bod se týkal fungování nového serveru pro studenty – home. Podle P.
Ivančíka je na tomto stroji stále dost zbytečných dat. Jedná se zejména o emailové
adresy členů klubu, kteří je ale nepoužívají. Proto by tyto nepožívané adresy a konta
rád zrušil. Ostatní s tímto také souhlasili. P. Ivančík všem zástupcům bloku podá
seznam těchto „mrtvých duší“ a ti za dotyčným zajdou a budou je o tomto
informovat. Tento problém by měl být podle P. Ivančíka do tří týdnů vyřešen.
Zároveň hovořil také o novém IP o home, který by vymezoval pravidla pro užívání
tohoto serveru. Je možné jej už zveřejnit, ale home začne fungovat až poté, co dojde
ke změně hesel uživatelů. Krátkou poznámku přidal v souvislosti s mailem také M.
Hůla. Poznámka se týkala jedné položky v DUSPS.

8. Další informace
T. Líbenek se zeptal J. Hasmana, jak je daleko se strukturovanou kabeláží na
bloku F. Podle staronového správce tohoto bloku je všechno připraveno kromě
serverovny.
M. Hawelka dále novým členům představenstva přiblížil svůj projekt na
vystoupení živé kapely na terase mezi bloky C a F, které by mělo proběhnout na Den
dětí 1. 6. Akce by měla proběhnout pod názvem „Podolská terasa live“ pod záštitou
klubu Pod-O-Lee, který na ni přispěje částkou 5 - 7 000 Kč.

9. Info k volbě předsedy klubu
Na příští středeční schůzi by měl být zvolen nový předseda klubu Pod-O-Lee.
Jediným kandidátem na tuto funkci je Tomáš Líbenek. V nejbližší době se uskuteční
na newsech debata, ve které by měl T. Líbenek odpovědět na dotazy uživatelů, členů
klubu, členů představenstva atd. Příští středu se následně uskuteční volba předsedy
a ještě před tím budou přítomní s kandidátem debatovat o jeho plánech vizích,
úkolech, které by případně dál ve funkci předsedy plnil.

11. Závěr
Závěrem ještě chvíli mluvil k novým členům představenstva M. Hawelka,
který jim v několika větách přiblížil, jakých jednání se coby studentský zástupce
mohl zúčastnit a o čem mohl spolurozhodovat. D. Holý také pronesl několik vět o
jednání ohledně nového ceníku kolejného, kterého se zúčastnil na rektorátě. Poté se
přítomní navzájem rozloučili a schůze byla ukončena.
Zapsala: Jana Fojtů
V Praze 19. 5. 2005

Schválil: Tomáš Líbenek
Předseda klubu

