Zápis ze schůze představenstva
klubu Pod-O-Lee
Datum konání: 7.2. 2006, od 20:00
Místo konání: klubovna kolejního klubu Pod-O-Lee
Prezenční listina:
♦ Tomáš Líbenek, předseda klubu Pod-O-Lee
♦ Jan Kubový, místopředseda klubu Pod-O-Lee
♦ Peter Ivančík, správce IP konektivity
♦ Miloslav Hůla, správce autority
♦ Tomáš Kaprálek, správce kont a mailu
♦ Peter Matisko, zástupce správce bloku A
♦ Jiří Šmukař, zástupce správce bloku B
♦ Ján Jusko, správce bloku C
♦ Pavel Lysák, správce bloku D
♦ Milan Šilar, správce bloku E
♦ Josef Hasman, správce bloku F
Hosté:
♦ Martina Tkačiková, zástupce SIPK
♦ Jan Jerie, zástupce správce autority
♦ Pavel Rybář
Omluveni:
♦
♦
♦
♦

Roman Soyka, bezpečnostní agent
Maroš Okoš, správce bloku A
Dalibor Klvaňa, správce bloku B
David Holý, správce sportoviště

Program jednání:
1. Zahájení
2. Nábytek na bloku C
3. Nový zástupce správce bloku D
4. IGS
5. Výroční zprávy
6. Vedoucí podolské sekce CNA a AVC
7. Přečíslování IP adres na bloku C, D, F
8. Závěr

1. Zahájení
T. Líbenek krátce po dvacáté hodině přivítal přítomné a zahájil schůzi v nově
rozšířené zasedací místnosti v menze.

2. Nábytek na bloku C
M. Šilar informoval přítomné, že ve skladu na bloku C jsou „nové“ stoly a židle.
Navrhnul, že by se část židlí dala do zasedací místnosti v menze a dále se dovybavila
židlemi a stoly křesťanská místnost na bloku B. Plánuje se i vybavení dalších
společenských místností na blocích, vše se dořeší na schůzce s vedoucí koleje. Dále se
hovořilo o tom, že je potřeba vyřešit interiér zasedací místnosti.

3. Nový zástupce správce bloku D
Pavel Lysák na schůzi navrhnul Pavla Rybáře do funkce zástupce správce bloku
D. Dohodl také s přítomnými, aby byl P. Rybář přidán do příslušných konferencí. P.
Lysák tak reagoval na odjezd svého současného zástupce Ľuboše Lontoše do
zahraničí.

4. IGS
T. Líbenek oznámil přítomným výsledek interní grantové soutěže. Zjistilo se, že z
fondu bylo již čerpáno ještě před vznikem grantové komise, tudíž namísto řečených
130 000 Kč se rozdělovalo 90 000 Kč. Projekt klubu Pod-O-Lee byl finančně pokrácen.
Klub Pod-O-Lee získal na projekt cca 10 000 Kč. Peníze se musí utratit do deseti
měsíců od doručení na účet klubu. Dofinancování projektu bude nejspíše z letní IGS.

5. Výroční zprávy
T. Líbenek připomenul, že vypršel domluvený termín (polovina ledna), dokdy
měli správci bloků a služeb odevzdat výroční zprávy za předešlý rok. Ve zprávě by
mělo být shrnutí činnosti a situace na bloku za uplynulé období. Shrnutí:
Výroční zpráva:
- za blok A - odevzdána
- za blok B - odevzdána
- za blok C - není odevzdána
- za blok D - odevzdána
- za blok E - není odevzdána
- za blok F - odevzdána
- od správce IP konektivity - odevzdána
- od správce autority - není odevzdána
- od správce kont a mailu - není odevzdána
- od bezpečnostního agenta - není odevzdána
- od správce sportoviště - D. Holý se omluvil předem, že v daném termínu zprávu
nestihne
- PR skupina - není odevzdána
- HW skupina - odevzdána
- kolejní skupina - D. Holý se omluvil předem, že v daném termínu zprávu
nestihne
T. Líbenek upozornil, aby si správcové bloků a služeb, kteří zprávu dosud
neodevzdali, pospíšili. Hotové zprávy mají zasílat rovnou na home.

6. Vedoucí podolské sekce CNA a AVC
T. Líbenek se na minulé schůzi zmínil o tom, že by měl být zvolen vedoucí
podolské sekce AVC a vedoucí podolské sekce CNA. Chtěl slyšet na následující
schůzi od představenstva dvě jména lidí, kteří se těchto funkcí ujmou.
Funkce vedoucí CNA obnáší komunikaci s CESNETem - nyní vyjednat smlouvy
lektorům CNA, dále vypisování kurzů pro lektory atd. Na vykonávání této činnosti
se nabídla Martina Tkačiková.
Funkce vedoucí AVC (audio-vizuální centrum) - zde není stanoveno, na co se
podolské AVC bude zaměřovat ( zda to budou přednášky ve škole, natáčení akcí,
sportu apod.). Nyní je potřeba, aby se funkce ujal člověk, který bude zodpovídat za
začátek tohoto projektu.
Měl by si vytvořit tým lidí, kteří s ním budou spolupracovat. Zájem o působení v
podolském AVC projevili dva studenti, na základě mailu který byl poslán PR
skupinou do konference klub@pod. Jelikož má Jiří Šmukař kontakty se Strahovským
AVC a zkušenosti s technikou na Podolí, tak se ho T. Líbenek zeptal, jestli by se chtěl
ujmout vedení podolské sekce. J. Šmukař souhlasil a slíbil, že se funkci bude plně
věnovat po zkouškovém období.

7. Přečíslování IP adres na bloku C, D, F
M. Hůla se ptal, kdy budou bloky C, D, F připravené na přečíslování, aby mohl
spustit nový DUSPS. Termín byl stanoven do konce února 2006.

8. Závěr
Na závěr sdělil J. Kubový informace ze zasedání KSÚZ.
Poté se přítomní rozloučili a schůze byla ukončena.

Zapsala: Lenka Zuská
V Praze 7. 2. 2006

Schválil: Tomáš Líbenek
Předseda klubu

