Zápis ze schůze představenstva
klubu Pod-O-Lee
Datum konání: 26.5. 2011, od 19:00 hod
Místo konání: klubovna kolejního klubu Pod-O-Lee
Prezenční
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

listina:
David Nejerál, předseda klubu Pod-O-Lee
Vlastimil Černý, místopředseda klubu POD
Robert Vojčík, správce kont a mailu (příchod 19:10)
Richard Kuchár, správce IP konektivity
Josef Bouda, správce bezpečnosti a news (odchod 19:50)
Martin Prokš, správce prezentace a propagace (příchod
20:09)
Martin Dzurov, správce sportoviště
Michal Šoka, správce autority
Lenka Zuská, správce bloku A
Martin Černý, správce bloku B
Michal Schiller, správce bloku C
Petr Kalich, správce bloku D (odchod 21:04)
Jaromír Tomášek, správce bloku E
Vladimír Sommer, správce bloku F

Hosté:
♦
♦
♦
♦

Martin Franěk, zástupce vedoucí KS
Petr Melichar, zástupce SPAPK
Dušan Hrušťák, zástupce správce bloku C
Vít Luhan, zástupce správce bloku D (pod odchodu P. Kalicha
v 21:04 – hlas. právo)
♦ Jana Mikušová, zástupkyně správce bloku F (příchod 19:25)
♦ Josef Stracke, správce tiskárny a PC učebny
Omluveni:
-

počet lidí s hlasovacím právem: 11

Program jednání:
0.
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Info od vedoucí koleje N. Makulové
Činnost správců bloků a služeb
Půjčování majetku klubu
Nákup plotru k tiskárně
Zhodnocení akce Mezi Bloky 2011

6. Přejmenování pozice SKAM
7. Různé
8. Závěr

0. Zahájení
D. Nejerál krátce po sedmé přivítal přítomné a zahájil schůzi.
------------------------------------------------------19:10 přišel Robert Vojčík
- počet lidí s hlasovacím právem: 12

1. Info od vedoucí koleje N. Makulové
- navržení bodu: N. Makulová
D. Nejerál přivítal na schůzi N. Makulovou a předal jí slovo:
Informace ved. koleje pí Makulové:
- Poděkovala za bezproblémový průběh konání akce MEZI BLOKY, vč.
dobré spolupráce se skupinou PR při její přípravě
-

Informovala o přípravě akce Senátorky, které se konají dne 19.6.,
příprava dne 18.6. ( zápis z jednání dne 19.5. s pí Mgr Jedličkovou
z Nadace cesta naproti obdržel předseda Klubu POD a sl. Slezáková
z SU) koordinaci pomoci studentů s pořadatelem si zajišťuje SU

-

(pořadatelská služba, stavba stánků atd.). Upozornila na možnost
poškození hřišť při manipulaci s invalidními vozíky, zákaz podávání
alkoholických nápojů v době konání akce si musí vyjednat pořadatel
sám (není jí známo, že by zde v minulosti byl u této akce problém
s nevhodným chováním studentů při jejím konání). Vedoucí koleje
požádá studenty, aby neparkovali v prostoru koleje od 18.6. od 7.00
do 19.6 do 20.00. Přání pořadatele provádět ukázku evakuace osob
tzv. slaňováním z terasy mezi C a F nepovažuje za vhodné
s ohledem na její špatný technický stav – možnost úrazu.

-

Provoz rychlého občerstvení tzv. zahrádek – upozornila, že pokud
budou i dále stížnosti na hlučnost návštěvníků po 22.00 hodině je
to důvodem k ukončení smlouvy o jejich provozu, již stačí občasné
problémy s návštěvníky stálých zařízení a účastníky soukromých
party.

-

Grilování po dobu zkouškového období – t.č. zákaz, po delší diskuzi
došlo ke shodě a byl přijat tento závěr: Grilování po dobu
zkouškového období je povoleno za těchto podmínek - vždy pouze
jedna parta (včas žádost i rezervace), v době od 14.00 do 20.00, kdy
bude vlastní grilování ukončeno, pořádající zajistí, aby nedošlo

k rušení nočního klidu po 22.00. Pokud se vyskytne stížnost grilování ve zk. období končí a pokračování provozu grilu a krbu
bude až po jeho ukončení. V jiných prostorách koleje mimo krb a
trávník u požární nádrže grilování povoleno není a to ani
nájemcům !!!!
------------------------------------------------------19:25 přišla Jana Mikušová
- počet lidí s hlasovacím právem: 12
-

Provozní záležitosti, diskuze k nim, nové náměty :
1) s ohledem na odchody studentů požádala o zajištění provozu
kufrárny již nyní (blok A). Vezme si na starost kolejní skupina,
přislíbil M. Franěk,
2) úklid pokojů při odchodu z koleje – budou kontrolovat
hospodářky, pokud student nezajistí nebo odmítne uvést do
přijatelného stavu – bude mu úklid vyúčtován dle sazebníku firmy
zde úklid provádějící a to případně i z kauce,
3) úklid bloků – byly připomínky, pracovnice úklidu musí dodržovat
pracovní dobu tj. 7.00 až 15.30, provádí se generální úklid WC a
sprch. vč. obkladů chodeb atd. Upozornila na častější použití
desinfekčních prostředků, pokud jsou problémy s úklidem je
nutno dát informaci co nejdříve,
4) větrání koupelen – stálý problém – nevětrá se řádně po jejich
použití, tím dochází k tvorbě plísně a i opadávání omítky,
5) spotřeba energií – nárůst spotřeby vody je o 30% vyšší ve
srovnání se stejným obdobím r. 2010, navíc se zvýšila cena za
její dodávku. Montáž úsporných sprch atd. na Strahově se
neosvědčila, došlo k jejich
zcizení nebo poškození. I po
rekonstrukci osvětlení na blocích A a B – instalace
úsporných
zdrojů se zde neprojevilo
výraznější snížení spotřeby –
kompenzováno větším množstvím spotřebičů?, lze přepokládat,
že k poklesu dojde po zavedení odečtu elektroměrů.
Elektroodběr – obecně – svítí se i přes den ve společných
prostorách což není nutné, SÚZ platí nejen vysoké zálohy ale
ještě i doplatky.
6) pobyt pejsků na koleji – není povolen z důvodů hygienických
(venčení, koupání v nádrži) mohou obtěžovat i ostatní ubytované
štěkotem zejména v nočních hodinách. Koleje neslouží jako
dočasná úschovna pejsků.

7) dveře blok B vstupní – vedoucí koleje projedná možnost jejich
výměny za původní z bloku F. Výměna poškozených dveří
terasa F – čeká na kalkulaci od zhotovitele stavby, ale nelze vést
jako prioritu v požadavcích na opravy, důležitější jsou např.
opravy sprch. koutů na buňkách
8) kartový systém – s ohledem na odchody z kolejí bude vypnut
k datu 30.5. 2011, jeho další rozšíření vč. instalace mříží není dle
jejího názoru efektivní – poškozené dveře i zámky, zarážky ve
dveřích u bočních vchodů atd. Krádeže – není prokázáno, že před
jeho instalací byl vysoký počet krádeží. Nyní k nim (a to
v minimální míře) dochází spíše z důvodu nepozornosti např.
nezamknutím pokoje při odchodu, ponecháním otevřeného okna
v přízemí pokoje,
9) Návrh na instalace koulí na dveře buněk – projedná s údržbou,
10)
letní kolejné – platí dle ceníku tj. o 30% nižší než v semestrech
AR,
11)
hostel – bude provozován na blocích C a F, v případě potřeby i
na volných pokojích bloku D. Blok E uzavřen z ekonomických
důvodů (přes léto by zde bydlelo jen 23 studentů celoročních),
pouze v případě velké hostelové akce by byl dán na dobu jejího
konání do provozu,
12) Investice – v plánu je částečná výměna oken D (25 ks) a E (20
ks) , rekonstrukce jednoho patra koupelen na bloku E ( jedno je
již hotové), zvažuje návrh záměny rekonstrukce koupelen na
bloku D za rekonstrukci jednoho patra na bloku C – kde dochází
k velkému průsaku vody do nižšího patra. Blok D není nijak
znevýhodněn v opravách, priorita je provést úplnou výměnu
elektroinstalace, která je velice zastaralá (Al vedení). Investiční
prostředky ze zdrojů SÚZ požadují i jiné koleje, nejen POD. Na
velké investice typu generální rekonstrukce bloku C , F , ČVUT
finanční prostředky od MŠMT, s ohledem na celostátní úsporná
opatření, přiděleny nebyly.
------------------------------------------------------19:51 odešel Josef Bouda
20:00 odešla Naděžda Makulová
- počet lidí s hlasovacím právem: 11

2. Činnost správců bloků a služeb
- navržení bodu: D. Nejerál
D. Nejerál požádal představenstvo, aby svou činnost od minulé schůze
napsali do wiki. Na wiki se zaznamenává i program schůze.

David Nejerál, předseda KPOD
•
•
•

řešení akce MEZI BLOKY
placení faktur
obnova výpůjční smlouvy na centrální prvek
Lenka Zuská, správce bloku A

•
•

•
•

převzetí klíčů předchozího správce bl. A
televizoři na bloku A: Jánský Petr, Jan Nedvěd a Lukáš Šandala (ten
je i zástupce spr. bl. A); Michal Pakosta bydlí od minulého roku na bl.
B - bylo mu oznámeno, že již na bl. A nebude uveden jako televizor.
obměna všech papírů na klubové nástěnce (díky za půjčení klíčů
Vláďovi :) )
1.5. proběhl úklid serveroven, aktivní účast správkyně L. Zuské a
zástupce bl. A L. Šandaly. Instalace UPS na bloku A
Martin Černý, správce bloku B

•
•
•

úklid serverovny v rámci Pod-O-Day
vytopený pokoj – dotyčný vymaluje poškozené zdi
běžný provoz
Michal Schiller, správce bloku C

•
•
•

čištění serverovny, instalace UPS
info - klimatizace
běžný provoz
Petr Kalich, správce bloku D

•
•
•

stížnosti na rušení nočního klidu – původce: terasa na bl. A
klimatizace „zlobí“
běžný provoz

------------------------------------------------------19:51 přišel Martin Prokš
- počet lidí s hlasovacím právem: 11
Jaromír Tomášek, správce bloku E
•
•

běžný provoz
úklid serverovny v rámci Pod-O-Day
Vladimír Sommer, správce bloku F

•
•
•

noví Televizoři na bloku F
Úklid serverovny v rámci Pod-O-Day
Správce bloku F se přestěhoval na pokoj F 513

Martin Dzurov, správce sportoviště
•
•

instalace nové skříně na míru do sportoviště + dodatečné drobné
úpravy
montáž konstrukcí do tělocvičny (pytel, úderný box)

•

řešení reklamace u běžeckého trenažéru

Josef Bouda, správce bezpečnosti a news
• výměna SIM v alarmu
Martin Prokš, Správce propagace a prezentace
• MEZI BLOKY – poděkoval všem, kteří se aktivně při přípravách i
v den akce zapojili
• zhodnocení akce – převažují klady nad zápory, proběhne ještě
schůze s pořadateli, kde se finální akce probere a zhodnotí.
Vyúčtování ještě není uzavřeno.
Richard Kuchár, správce IP konektivity
• práce na síti při akci Pod-O-Day
• běžný provoz
Robert Vojčík, Správce kont a mailu
•
•
•
•
•
•
•

rozbila se centrální databázi LDAP na ser. PO - nebylo možné dělat
úpravy na síti
synchronizace LDAPů na serveroch
příprava zálohovacího systému na newshare pro klubové servery
vytvoření sdíelaného storage pro společné uživatelské data (imap,
kus, učebna, weby)
příprava reinstalace serveru home
ladění nového LDAPu na novém serveru PO2
příprava věcí na migraci aktuálního PO na PO2

Michal Šoka, Správce autority
• běžný provoz (řešení problémů uživatelů – karty, hesla, přístupy,
prodlužování, logy)
• Streaming festivalu MEZI BLOKY
Martin Franěk, zástupce vedoucí KS
•
•
•
•

aktualizace seznamu s přístupem ke klíčům
příprava, kontrola během akce MEZI BLOKY a úklid fotbálku
aktualizace členů kolárny, nový správce kolárny
nákup nových tág
Dále uvedení správci nevyplnili svou činnost do wiki, ani jiné
mailové konference: všichni OK.

3. Půjčování majetku klubu
- navržení bodu: D. Nejerál
D. Nejerál seznámil přítomné s událostmi od poslední schůze. Zjistil,
že majetek klubu POD byl bez předchozích informací zapůjčen. Jedná se
konkrétně o:

- projektor PR skupiny, který byl zapůjčen na hokejové přenosy do hospody
U Dna
- LCD televizor ze sportoviště, byl zapůjčen p. Mouchovi „k okýnku“ na
terasu bloku A, též na sledování hokejového přenosu.
D. Nejerál, chce vědět vyjádření odpovědných lidí za tyto věci. M. Dzurov
odpověděl, že byl osloven p. Mouchou, kterého se předtím ptali studenti jestli je možnost přenosu na televizoru. M. Dzurov zvážil všechna pro a
proti a rozhodl se TV p. Mouchovi na hokejový přenos zapůjčit.
M. Prokš – projektor zapůjčil P. Melicharovi. P. Melichar informoval M.
Prokše o tom, že zapůjčí projektor do hospody U Dna. V tu chvíli se
nekonala žádná akce PR skupiny, kde by byl projektor potřeba, proto
majiteli hospody vyhověl na prosbu o zapůjčení.
J. Stracke dodal, že pokud si někdo zapůjčí projektor v PC učebně, aby o
tom věděl, že se mu kolikrát stalo, že přišel a projektor zde nebyl. (Pozn.:
Zapisovatelky: Jedná se o jiný projektor než který byl probírán výše, ale
také v majetku klubu POD).
R. Vojčík si myslí, že by se klubové věci měly půjčovat studentům, ale
nájemcům ne. Tyto věci nejsou určeny ke komerčním účelům, ale pro
potřebu členu klubu POD.
P. Kalich se vrátil k myšlence PR projektoru – v tuto dobu nebyla žádná PR
akce, ale toto neplatí pro Sportoviště, které otevřené bylo a v tu chvíli, zde
byli lidé, kteří tuto službu využívají – TV by měla sloužit účelu, pro který
byla nakoupena. M. Dzurov k tomuto řekl, že pokud zapůjčí někomu činku,
aby si zacvičil, tak je to stejné. Tento názor se představenstvu nezdál
adekvátní, protože v případě této TV se jedná o tis. částky. M. Dzurov
dodal, že chtěl vyjít vstříc dobré věci – promítalo se pro studenty. M.
Schiller k tomuto řekl, že p. Moucha by si toto měl řešit vlastními
prostředky, pokud chce v pronajatém prostoru promítat. R. Vojčík souhlasí.
Klubovou věc by půjčil, kdyby přišli samotní studenti a nebylo to v prostoru
nájemce.
D. Nejerál – ano studentům vycházíme vstříc, ale o všem se musí dávat
vědět. Informovat představenstvo v takové věci je základ a pokud se jedná
věc „narychlo“ tak zavolat přímo D. Nejerálovi. D. Nejerál specifikuje o
jaké věci se jedná.
M. Dzurov dodal, že příště bez souhlasu představenstva „klubovou věc“
nepůjčí.

4. Nákup plotru k tiskárně
- navržení bodu: J. Stracke
J. Stracke přišel do debaty s návrhem. Množí se dotazy na to, zda by
klub zakoupil plotr. Jedná se především o architekty a stavaře, kteří
tisknou formáty větší jak A3. Předběžně hledal cenu plotrovacího zařízení –
jedná se o částku 75 tis. Kč (tiskne i formát A0).

Byl vznesen dotaz, kdo by přístroji dělal obsluhu – nejedná se totiž o
„intuitivní ovládání“. J. Stracke k tomuto řekl, že by to dělal on, plotr by byl
u něj na pokoji a tisknul by jen po domluvě na e-mailu. M. Dzurov a R.
Kuchár vznesli dotaz – kdo to bude dělat, až ty jako správce odejdeš? J.
Stracke má zástupkyni.
Konečná dohoda byla, že J. Stracke udělá anketu mezi studenty – jaký
bude zájem, tak na základě toho se bude dále jednat.

5. Zhodnocení akce MEZI BLOKY
- navržení bodu: M. Dzurov
M. Dzurov chtěl vědět po organizátorech akce – řešení vyúčtování
akce a projít si to na schůzi – pobavit se o tom, co se podařilo a co ne.
M. Prokš zhodnotil festival MEZI BLOKY: proběhla bez vážnějších
komplikací. Spolupráce s partnery – SÚZ, POD, SU ČVUT, Rektorát ČVUT a
další sponzoři viz web stránky akce. Co se nepovedlo: dohodnutá
spolupráce s čajovnou a „okýnkem u Honzíka“ – nebyla dodržena dohoda.
Sudy, které se vytočili u nájemců mohli jinak okrýt spotřebu piva, která
souvisela s festivalem a nemusel se vracet nadbytek. Narušení bylo ještě
ze strany jednoho nájemce – na place stál nějaký čas závoz pro club
Madonna (v řešení s N. Makulovou) a to v průběhu festivalu.
Jinak celkově i dle ohlasů byl festival nejen větší, ale i kvalitnější. Přibyly
atrakce, které byly pro studenty zdarma a dále byl větší počet míst, kde se
točilo pivo a grilovalo maso. Účast lidí rostla s přibývajícími hodinami. Na
začátku nebyla taková návštěvnost, jak se čekalo, ale bylo to způsobeno
tím, že hodně lidí došlo po škole (zápočtový týden) a po práci. Hudební
produkci se podařilo ukončit v deset hodin večer ( i přesto se zde zastavila
policejní hlídka ). Na festivalu se celkově podílelo asi 50 – 60 lidí (počítáno
i v den akce). Pořadatelé – cca 12 lidí. Ve fotogalerii na webových
stránkách se objeví fotky z festivalu.
K rozpočtu festivalu M. Prokš řekl, že nyní se věnuje primárně škole. Vše je
zaplaceno, nikde se nic nedluží. Ještě se čeká na sponzory – Madonna,
Honzík“ atd. Dále proběhla debata, M. Dzurov chtěl vědět alespoň nějaké
výsledky vyúčtování akce, pro představu. M. Prokš řekl, že vyúčtování
představí na další schůzi.
M. Dzurov dodal, že ideální stav je, když klub investuje do akce tohoto
typu „0“ a akce si na sebe vydělá sama, proto chce vidět využití peněz.
Bylo uzavřeno s tím, že na příští schůzi bude vyúčtování ukázáno
představenstvu.
------------------------------------------------------21:04 odešel Petr Kalich
- počet lidí s hlasovacím právem: 11

-

6. Přejmenování pozice SKAM
- navržení bodu: R. Vojčík
R. Vojčík navrhnul úpravu názvu pozice Správce kont a mailu (SKAM) na
Správce informačních systémů (SIS), který více odpovídá skutečnému
obsahu tomu, co nyní SKAM dělá. Současný název je zavádějící i při
získávání nových lidí na pozici, protože neodpovídá. Také bude poté pod
touto pozicí shánět eventuální „pod-správce“ na jednotlivé věci (např.
správce serveru XY, Správce mailů a DNS, správce serveru pro učebnu,
správce virtualizace atd.). Navrhuje koncept více lidí, kteří něco spravují +
jeden, který rozumí všemu (hlasovací právo by měl jen SIS).
Usnesení: Představenstvo hlasuje o změně názvu Správce kont a mailů na
Správce informačních systémů:
PRO: 11 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů
Schváleno.
Musí se tedy pozměnit všechny dokumenty, kde je zakotvena pozice SKAM
a přejmenovat na SIS, platí to i o webu a dalších zmínkách. Zařídí
předseda a PR skupina.

7. Různé
Akce Y – jako každoročně se uskuteční rozloučení před prázdninami pro
představenstvo klubu POD. Kdy se bude konat? L. Zuská navrhuje, ať se
vypíše changelog, či doodle a lidé si termín vyberou. Zařídí V. Černý.
R. Kuchár se ještě zeptal, jak fungují nákupčí? D. Nejerál odpověděl, že V.
Fíla byl teď zaneprázdněný akcí MEZI BLOKY. R. Kuchár si objednával –
UPS, filtr do čističky vzduchu atd. a stále tyto věci nemá. Vzato na vědomí.

8. Závěr
Schůze byla ukončena ve 21:16.
Zapsala: Lenka Zuská
V Praze 1.6. 2011

Schválil: David Nejerál
Předseda klubu

