Zápis ze schůze představenstva
klubu Pod-O-Lee
Datum konání: 8. 6. 2005, od 20:00
Místo konání: Místnost nad vrátnicí koleje Podolí
Prezenční listina:
♦ Tomáš Líbenek, předseda klubu Pod-O-Lee
♦ Jan Kubový, místopředseda klubu Pod-O-Lee
♦ Maroš Okoš, správce bloku A
♦ Dalibor Klvaňa, správce bloku B
♦ Pavel Lysák, správce bloku D
♦ Milan Šilar, správce bloku E
♦ Tomáš Kaprálek, správce kont a mailu
♦ Martina Tkačiková, zástupce správce IP konektivity
♦ Roman Soyka, bezpečnostní agent
♦ David Holý, správce sportoviště
Hosté:
♦ Martin Hawelka
♦ Luboš Tláskal, zástupce správce bl. F
♦ Peter Matisko, zástupce správce bl. A
♦ Luboš Lontoš, zástupce správce bl. D

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Info o ceníku kolejného
Info akce Mezi bloky
Info o akci Senátorky
Info o schůzi s vedením koleje
Info od správců bloku o společenských místnostech
Schváleni navrženého místopředsedy
Návrhy činnosti pro pracovní skupiny
Závěr

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

2. Info o ceníku kolejného
V tomto bodě informoval M. Hawelka a D. Holý o vývoji cen kolejného pro
příští akademický rok. Stav jednání je již ve finálním stádiu. Ceník je připraven
k předání Akademickému senátu a rektorovi ČVUT. D. Holý přiblížil ceny
jednotlivých typech pokojů kolejí Podolí a všichni s výší cen souhlasí.
D. Holý informoval o prodloužení rezervací kolejí do 27.6.2005

3. Info akce Mezi bloky
Organizátoři D. Holý M. Hawelka informovali o průběhu celé akce a o jejím
výsledku. Akce se zúčastnilo cca 500 lidí, ale i tak byla akce Mezi bloky prodělečná a
představenstvo klubu rozhodlo uhradit částku 11 000 Kč z klubových financí.
Organizátoři poděkovali všem za pomoc při pořádání akce. Představenstvo klubu
rozhodlo organizátorům jako odměnu za pořádání akce přidělit telefonní Twist karty
v hodnotě 600Kč.

4. Info o akci Senátorky
T. Kaprálek stručně představil program celé akce. Jedná se o již tradiční
jednodenní akci konané v areálu kolejí Podolí, která je určena především pro tělesně
postižené lidi. Celým dnem bude provázet moderátor Aleš Háma a bude tu
přehlídka policejní, hasičské a lékařské techniky. Představí se tu i modeláři a mnoho
dalších rukodělných prací (kreslení, modelování, …) Cele odpoledne bude probíhat
soutěžní desetiboj. T. Kaprálek také připomenul, že je stále málo pořadatelů a je
důležité znovu informovat studenty na kolejích. Pomoc bude zapotřebí především
v sobotu 11.6. od 11 hodin kdy se budou sestavovat stánky a vyvěšovat plachty se
jmény sponzorů. Dále je zapotřebí zajistit nějaké pořadatele k jednotlivým
disciplínám v průběhu celé akce a úklidu po akci. Jako odměnu pro studenty za
pomoc při pořádání akce bylo rozhodnuto, že se večer bude konat posezení u ohně
se sudem piva. Aby pořádající studenti v průběhu celé akce byli dostatečně
zásobováni tekutinami a měli zajištěné jídlo, bylo rozhodnuto, že klub nakoupí pití a
zajistí jídlo u majitele stánku s jídlem na akci a poté mu útratu pořádajících studentů
proplatí.

5. Info o schůzi s vedením koleje
Viz. Zápis z této schůze. Podněty vzniklé na této schůzi bede řešit kolejní
skupina.

6. Info od správců bloku o společenských místnostech
T. Líbenek vyzval postupně všechny správce bloků aby popsali stav a
využívání všech společenských místností na bloku.
Blok A – Info nepodal a má za úkol zjistit do příští schůze
Blok B – prádelna, sudovna, televizní místnost, kolárna, fotokomora - Info zjistit do
příští schůze
Blok C – na bloku je pouze prádelna, v suterénu je prostor pro budoucí počítačovou
učebnu
Blok D – na bloku je pouze rýsovna – do příští schůze zjistit stav rýsovacích prken
Blok E – na bloku je pouze televizní místnost v které je v tuto chvíli umístěn
kulečníkový stůl z bloku C
Blok F – prádelna, rýsovna - Info zjistit do příští schůze
Všichni správci bloků mají za úkol do příští schůze zjisti četnost využívání
jednotlivých společenských místností, zaevidovat inventář a případně navrhnout
dovybavení místností.
Kolejní skupina představila nový rezervační systém praček. Pračka se bude
půjčovat jednou týdně na jeden den. Vrácení pračky musí být uskutečněno do 22
hod. Byla také přidána další rychlopračka s výpůjční dobou na 7 hodin. Jako řešení
praček na ¨Podolí také upozornila na možnost zavedení placené služby praní
v profesionálních pračkách jako tomu je strahovských kolejích. Do příští schůze má
kolejní skupina zjistit podrobné informace o tomto systému.

7. Schváleni navrženého místopředsedy
T. Líbenek navrhl jako svého zástupce na post místopředsedy klubu Jana
Kubového. Po kratší debatě se přešlo k hlasování o schválení Jana Kubového jako
místopředsedy klubu.
Výsledek hlasování:
Počet přítomných členů přestavenstva: 9 členů
PRO:
9 hlasů
PROTI:
0 hlasů
ZDRŽELO SE: 0 hlasů
Nový místopředseda klubu byl tímto schválen.

8. Návrhy činnosti pro pracovní skupiny
Po krátké debatě o náplni jednotlivých skupin klubu se všichni přítomní
shodli na těchto činnostech, které je potřeba v tuto dobu řešit.
Hardwarová skupina
- návrh vybavení počítačové učebny na bloku C v suterénu. Jedná se především
o sestavy počítačů. Celkové rozmístění počítačů a dalších prvků jako
projektory, racky a kabeláže. Učebna bude sloužit jak pro klasickou výuku tak
pro výuku CNA.
- Odborná pomoc a poradenství vedení koleje s projektem karetního systému
na koleji
PR skupina a kolejní skupina
- Přemístit užitečné informace z internetových stránek bývalé SSP na stánky
klubu Pod-o-Lee (úřední hodiny, ubytovací scénář,….)
- Vytvořit na klubových stránkách FAQ týkající se života na koleji

9. Závěr
Na závěr se přítomní navzájem rozloučili. Další schůzka byla stanovena na
22.6. 2005 od 20 hod nad vrátnicí koleje Podolí

Zapsal: Milan Šilar
V Praze 10. 6. 2005

Schválil: Tomáš Líbenek
Předseda klubu

