Zápis ze schůze představenstva
klubu Pod-O-Lee
Datum konání: 21. 3. 2012
Místo konání: zasedací místnost Klubu Pod-O-Lee
Prezenční listina:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

David Nejerál, předseda klubu Pod-O-Lee
Vlastimil Černý, místopředseda klubu Pod-O-Lee
Lenka Zuská, správce bloku A
Martin Černý, správce bloku B
Michal Schiller, správce bloku C
Petr Kalich, správce bloku D
Vít Kopeček, správce bloku E
Stanislav Beneš, zástupce správce bloku F
Martin Dzurov, správce sportoviště
Vladimír Sommer, správce prezentace a propagace klubu Pod-O-Lee
Ján Tkačík, správce autority
Robert Vojčík, správce informačních systémů
Jan Kobliha, správce bezpečnosti a news
Richard Kuchár, správce IP konektivity

Hosté:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

P. Melichar, zástupce správce prezentace a propagace klubu Pod-O-Lee
Vít Luhán, zástupce správce bloku D
Viktor Kubín, člen KS
Jan Šebek, člen fotokroužku
Martin Bém, zástupce správce bloku E
Jan Medřický, šéf kolejní skupiny
Josef Stracke, správce tiskárny
Eva Vondráková, správce masérny
Jan Kobezda, obecenstvo (příchod 20:30)
Jakub Štolman, obecenstvo (příchod 20:30)
T. Metelka, příchod ve 22:00

Omluveni:
o

Martin Záveský, zástupce správce sportoviště

 počet účastníků s hlasovacím právem: 12
Program schůze
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Zahájení
Činnost správců bloků a služeb
Vyhlášení výsledků voleb
Výstup z parlamentu
Výjezdní zasedání SU
Doschvalování odpustků
Projednání navrhovaného rozpočtu

A.

ZAHÁJENÍ

D. Nejerál zahajuje schůzi ve 20:07.
B.

ČINNOST SPRÁVCŮ BLOKŮ A SLUŽEB

D. Nejerál požádal představenstvo, aby svou činnost zapsali do wiki, pokud se nezdaří, je možné své návrhy
psát do e-mailové konference predstaventvo@pod.cvut.cz.

a. David Nejerál, předseda kolejního klubu Pod-O-Lee
•

placení faktur

•

schůze Parlamentu SU

b. Lenka Zuská, správce bloku A
•

účast na školení televizorů: všichni admins bloku A

•

v centrální serverovně proběhla výměna stupaček, pracovalo se na alarmu a kameře, čím by
chtěla poděkovat V. Černému a další zúčastněným
o jsou nové kódy
o internet nešel 2 dny

•

projednávání s admins bloku A případných požadavků do rozpočtu

•

Beseda o dárcovství krve - Studentská krev, proběhla 1.3.
o Studentská krev probíhá do konce dubna, možná do konce května

c.

Martin Černý, správce bloku B
•

správce se domlouvá s pí Makulovou, aby se osadily dveře do bloku koulí

d. Michal Schiller, správce bloku C

•
•
•

řeší wifi
dnes byl na zasedání akademického senátu ČVUT
odemykání dva dny po sobě v brzkých ranních hodinách za správce bloku D, proto se ptá,
je-li označeno, kde správce bydlí?
o P. Kalich odpovídá, že je to na Internetu a na nástěnce, ne na dveřích

e. Petr Kalich, správce bloku D
•

bězný provoz

•

správce přestěhován na blok C

•

měření kabelů
o kompletní to bude příští týden, jakmile bude provedena kontrola pokojů

•
f.

obměna papírů na dveře, atd.

Vít Kopeček, správce bloku E
•

kontrola kabeláže
o vytipovali místa, kde je problém
o vytipování příčin

•

příprava akce u krbu

o neoficiální akce pro lidi z bloku E
o D. Nejerál se ptá, jak bude akce probíhat

•



V. Kopeček chce připravit maso, bude tam i nějaký alkohol



D. Nejerál se ptá, jestli je to tedy forma teambuildingu?



V. Kopeček by to teambuildingem nenazval, je to pouze pro blok E

řešil problém s drogově závislými
o napsal do bloku, aby si ubytovaní dávali pozor a odepsal těm, kteří problém nahlásili

g. Stanislav Beneš, zástupce správce bloku F
•

správkyně je v USA

•

proběhla akce Poznej svého správce
o zběsilé tempo, žádné větší problémy, seznámili se s novými televizory
o D. Nejerál upozorňuje, že byly stížnosti; na prvním a druhém patře je nepořádek,

ranní úklid si stěžoval

•

S. Beneš vysvětluje, že jedna slečna měla narozeninovou oslavu, požádal ji o
přesunutí akce, asi jí zaúkoluje, aby uklidila mikrovlnné trouby

instalace pohybového čidla
o zprovozněno před blokem, nikoli ve tmavém místě – tedy špatně

•

výpadek světel na 2. patře, volalo se na Strahov, protože k tomuto úseku neměli přístup

•

výpadek klimatizace v serverovně – chce dodat manuál
o nepovedlo se nastavit klimatizaci po výpadku

•

do 14 dnů proběhne oprava dveří na terasu

h. Jan Medřický, šéf kolejní skupiny
•

polepili se pálky, míčky, atd, zítra dokontrolují úklid všech místnosti

•

chtěl by obhájit odpustek pro Viktora Kubína a Pavla Fishera a reklamní předmět (hrneček)
pro Filipa Mikulce za pomoc se sudovnou
o chtěl by prodiskutovat, omlouvá se, že nebyl na schůzi, aby obhájil
o D. Nejerál ho informuje, že k tomuto tématu bude samostatný bod

i.

Martin Dzurov, správce sportoviště
•

příprava rozpočtu pro nový semestr

•

proběhla akce JAK CVIČIT

•

příprava masérny na nový provoz novou správkyní masérny Evou Vondrákovou
o provoz nefungoval moc systémově, proto je nová správkyně, která bude mít za

masérnu zodpovědnost
•

chce odpustky jako správce sportoviště, jelikož nebyl přítomen na schůzi, kde se odpustky
projednávaly
o D. Nejerál mu vysvětluje, že se odpustky neschválili, protože o správci se nevědělo
o M. Dzurov ho informuje, že jednal přes své zástupce, nyní si dává všechny podklady

znovu dohromady
j.

Róbert Vojčík, správce informačních systémů
•

odpojil cca 20 lidí

•
k.

jinak běžný provoz

Jan Kobliha, správce bezpečnosti a news
•

za J. Koblihu ještě odpovídá V. Černý, jelikož nový SBAN ještě není plně zapojen do činnosti

•

V. Černý namontoval zabezpečovačku, musí se udělat dodatečné úpravy
o je potřeba natáhnout další dva kabely a připojit zabezpečovačku na síť
o L. Zuská se ptá, jak je to s kamerou? V. Černý ji informuje, že kamera funguje a má

svůj záznam
o R. Kuchár se chce zeptat, kdy se bude řešit v centrální serverovně na A. V. Černý mu

odpovídá, že to už bude řešit nový SBAN

l.

•

D. Nejerál připomíná, že pro samou kabeláž není kameru skoro kam připojit

•

V. Černý namontoval hasicí přístroj a zjistil, že hasicí přístroj z bloku F je v serverovně A

Richard Kuchár, správce IP konektivity
•
•
•

řešil nějaké nákupy
jinak běžná činnost
R. Kuchár se ptá, jestli budou přítomni nákupčí, potřebuje s nimi něco projednat. D. Nejerál
ho informuje, že dnes ne. V. Černý jim zkusí zavolat, aby se s R. Kuchárem spojili.

m. Vladimír Sommer, správce prezentace a propagace klubu
•

ukočení souteže kapel na Mezi bloky 2012,
o vyhrála skupina Exil 51, 348/2310 hlasů (dlouho se snaží)
o skvělá návštěvnost

•

proběhla náborová akce
o mrzí ho, že tu většina představenstva nebyla, zvládlo se to, myslí si, že to mělo

úspěch, asi to zopakují
o L. Zuská se ptá, kolik bylo lidí? P.Melichar ji odpovídá, že plná zasedačka
•

příprava Mezi bloků v plném proudu

•

zítra se koná Podolský trojboj
o opět lidé z představenstva nemají zájem
o jsou stále volná místa

•

příprava sportovní akce Pod-O-Day
o hodně v počátcích

•

chtěl by projednat odpustek pro Jana Šebka, má síť, chtěl by i sportoviště

•

chtěl by vylepšit návštěvnost homepage - www.pod.cvut.cz
o R. Vojčík se ptá, jak by si to představovali


V. Sommer by chtěl, aby se homepage nastavovala jako první stránka při
spuštění Internetu, prý už to tu jednou bylo



R. Kuchár si nemyslí, že by to tu někdy bylo – pouze, když měl někdo ban,
sice by to šlo, ale neudělá to, uživatele by to obtěžovalo



V. Sommer si nemyslí, že by se to lidem nelíbilo



R. Vojčík informuje, že by zde musel být ještě jeden server; dle R. Vojčíka by
to trvalo tak půl roku



R. Vojčík vidí možnost realizace tak, že by se podolský web zeptal, jestli chce
uživatel tuto stránku jako domovskou

n. Ján Tkáčík, správce autority
•

řešení špatných plateb

•

miniúpravy v DUSPSu (modul Registrace ještě projde úpravou), je to velmi problematické

•

ať mu správci posílají požadavky na DUSPS, postupně bude doplňovat, chtěl by požádat o
zpětnou vazbu

Příchod Jana Kobezdy a Jakuba Štolmana na schůzi.
C.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VOLEB

Předsedou volební komise byl P. Kalich. Informuje, že se přihlásili dva kandidáti, a to Jan Kobliha a Michal
Hanzlík. Výsledek byl velice těsný. Rozhodl jeden hlas a vyhrál Jan Kobliha. Prosí tedy D. Nejerála, aby
novému SBANovi předal hlasovací právo. D. Nejerál uděluje Janu Koblihovi hlasovací právo.
 Počet osob s hlasovacím právem se mění na 13
Jan Kobliha se představuje, informuje představenstvo, že provede celkovou revizi, chtěl by se domluvit
s nějakou antivirovou společností, aby se rozjel scan na viry, je to největší problém, co tu je. Na Podolí bydlí
8 let. D. Nejerál mu ještě předává dokončení zabezpečovačky v serverovně na bloku A. R. Vojčík ho
informuje, že kontaktoval společnost Icewar, kteří dodávají kompletní řešení e-mailu, udělali by Klubu
slevu, protože to je nezisková organizace. D. Nejerál se ptá, jak to vychází cenově. R. Vojčík ho informuje, že
záleží, pro jaké řešení se Klub rozhodne. Základní cena je 100 000 Kč ročně a vycházelo by to cca pro 1 000
lidí, pokud by bylo toto řešení pouze pro představenstvo, jednalo by se v řádu o několik tisíc korun. Celý
systém se dá spravovat buď u uživatele nebo ve firmě. M. Schiller se ptá, zdali by se daly přihlásit pouze
podolské e-maily. Dle R. Vojčíka asi ano.
D.

VÝSTUP Z PARLAMENTU

V. Černý informuje, že se na parlamentu se řešilo další fungování SÚZ, aktuálnější informace má M.
Schiller. Dále se řešilo výjezdní zasedání a možnost převést Hudebnu do hlavní činnosti, aby odpadlo složité
financování. Hudebna je nyní vedená jako ekonomická činnost, takže se řešilo, jestli by se nemohla zařadit
do hlavní činnost, aby se nemuselo řešit DPH. M. Schiller doplňuje, že by se jednalo o zjednodušení práce
z pohledu zdanění. V. Černý informuje, že převod musí schválit představenstvo. R. Kuchár se ptá, musí-li se
upravovat i stanovy. Dle D. Nejerála nikoli. V. Černý poukazuje na to, že přístup do Hudebny je de facto
stejný jako přístup do sportoviště. M. Schiller se táže, jestli bude nájemní smlouva stejná, jako na
sportoviště. D. Nejerál toto potvrzuje a ptá se na názor představenstva. Představenstvo se vyjadřuje kladně.
R. Vojčík doplňuje, že pravděpodobné rozdělení SÚZ se na velkém senátu ČVUT neodhlasovalo. D. Nejerál
informuje, že se to probíralo i na jiných schůzích, ČVUT dostal grant na facility management, a pokud o tyto
peníze nechce přijít, musí ho zavést.
M. Schiller předává aktuální informace z parlamentu. P. Konvalinka dal hlasovat o usnesení k příkazu
rektora, který rektor vydal a usneslo se, že se neztotožňují s příkazem rektora; bylo schváleno, že se musí
zprůhlednit financování úseku stravovacího a ubytovacího. Je plánováno rozdělení SÚZu, ale neví se jak.
Účastníci chtěli stravování a ubytování zvlášť. Výběrová řízení měla být vypsána před měsícem, ale byly
problémy, takže se to stáhlo, předpokládá se mimořádné zasedání akademického senátu. D. Nejerál
doplňuje, že SÚZ by měl být rozdělen od 1. června. Dle M. Schillera rektor požaduje po akademickém senátu
neustálá mimořádná zasedání do doby, než bude schválen jeho záměr. M. Dzurov se táže, točí-li se celá
záležitost pouze kolem grantu. M. Schiller prezentuje názor děkana fakulty strojní, který by celou věc řešil
reorganizací struktury. Vít Hanuš prezentoval možnost na p. Zmrzlíka uvalit invalidativní řízení.

USNESENÍ
Představenstvo klubu Pod-O-Lee se usnáší na převedení Hudebny do hlavní činnosti.

a) pro 12
b) proti 0
c) zdržel se 1
 Počet osob s hlasovacím právem 13
 Usnesení bylo schváleno.
E.

VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ SU

D. Nejerál informuje představenstvo, že o výjezdním zasedání bylo informované e-mailem již před měsícem.
Chtěl by tam vidět nové zájemce, pořád jezdí ti samí lidé. Dále informuje, že došlo k menší hádce ohledně
zastoupení studentského akademického senátu – dle D. Nejerála jsou k ničemu, chtělo by to, aby se
nesouhlas s tímto senátem promítnul ve volbách, jelikož studentští senátoři dělají představenstvu
Pod-O-Lee na parlamentu „peklo“. M. Schiller dodává, že návrhy, které tam byly předneseny, vycházely
z názorů studentské samosprávy na Podolí, několik senátorů s naším názorem souhlasilo a dnes bylo vidět,
že několik senátorů bylo ovlivněno. V. Černý doplňuje, že se jednalo pouze o přednesení výhod a nevýhod
restrukturalizace, u posledního návrhu řekli pouze to, že je pro nás nejpřijatelnější. L. Zuská souhlasí, že je
problém se studentskými senátory, např. „Máca“ má protekci, mnoho lidí na fakultách neví, koho volit a
senátoři této neznalosti využívají. L. Zuská a V. Černý sdílejí názor, že by nemuselo by být špatné propojit
SU a volby do senátu.
F.

DOSCHVALOVÁNÍ ODPUSTKŮ

R. Vojčík a R. Kuchár nesouhlasí s dodatečným schvalováním odpustků. V. Sommer by chtěl sportoviště a
reklamní předměty. J. Medřický by chtěl odpustky pro dva kluky, kteří sice byli často nepřítomní, ale
zpravidla za sebe našli náhradu (sudovna a krb). Člověk, který jim s tím dost pomohl, tak byl Filip Mikulec,
který se stal zástupcem krbu, dal by mu reklamní předmět. L. Zuské přijde moc síť za předávání klíčů. D.
Nejerál upozorňuje, že se krby za posledního půl roku dost zničily. J. Medřický nesouhlasí, gril se vytáhl za
posledního půl roku asi jednou. L. Zuská mu oponuje tím, proč tedy obhajuje půjčování grilů, když nyní
říká, že se gril půjčil jednou. V. Sommer hájí stav grilů tím, že je v takovém stavu dostaly. J. Medřický
dodává, že chyba je v grilu, protože není vhodný pro takové používání. R. Vojčík tvrdí, že žádný gril není
postavený na to, aby se tahal po buzeráku. Ty staré grily tu jsou 3 roky, nahrazovaly se a jsou taky zničené.
D. Nejerál chce znát názor představenstva.
V. Kubín by chtěl požádat o odpustky pro Jana Kodrmu a Ondřeje Karmazína za účast na akci Podolí Faces
a odpustit jim sportoviště. D. Nejerál argumentuje tím, že někteří lidé se zde podílejí na větších akcích. M.
Schiller se ptá, za co přesně chce reklamní předmět. Jan Kodrma dostal odpustek za síť a za Hudebnu a
dokonce se tvářil překvapeně, když se mu odpustila i síť. D. Nejerálovi se to zdá jako moc velká odměna. J.
Kobliha se táže, o kolik tito lidé dělají více než televizoři, kteří mají odpuštěnou pouze síť. D. Nejerál
poukazuje na to, že jsou zde navrhovány takové odměny, jaké mají členové představenstva. O. Karmazínovi
by schválil reklamní předmět.
M. Dzurov poukazuje na to, že odpustky jsou zpětné, mohl by je tedy chtít i za celé vedení týmu sportoviště,
za přípravu akce benchpress, ve sportovišti je kontakt na něj, lidé ho kontaktovali, takže komunikoval
s členy a řešil jejich problémy. M. Záveský řešil nové členy. Nákupy řešil s P. Antolíkem. Internet
nepotřebuje, ale sportoviště by chtěl. M. Schiller je pro, aby se mu dalo sportoviště. D. Nejerál souhlasí.

USNESENÍ
Představenstvo klubu Pod-O-Lee schvaluje odpuštění členských příspěvků dle seznamu zaslaného do
konference představenstva.
a)
b)
c)


G.

pro 11
proti 0
zdržel se 2
Počet osob s hlasovacím právem 13.
Usnesení bylo schváleno.

PROJEDNÁNÍ NAVRHOVANÉHO ROZPOČTU

D. Nejerál navrhuje nejdříve projednat velké projekty a wifi, jelikož jsou tyto položky směrodatné pro
sestavování rozpočtu. M. Černý se ptá, jestli konečná suma zahrnuje projekt wifi či nikoli. V. Černý sestavil
konečnou sumu bez wifi. Projekty se budou postupně představovat.
Projekt wifi představuje M. Schiller. Nejlepší řešení bude zřejmě řešení indoorové na základě nabídek.
Dal o tom hlasovat v anketě. 75 % bylo pro. Je to tedy názor členů klubu. Stále jedná s prodejci. První
nabídka je pouze na hardware přes 1 mil Kč. V současné době činí celková nabídka cca 800 000 Kč. V.
Černý doplňuje, že dostali novou nabídku, aktualizovaný rozpočet obdrželi členové představenstva na
samostatném listu. Společnost dala odklad na 6 měsíců. Pokud s tím bude představenstvo souhlasit. M.
Schiller nevidí problém, i když se mu poslední varianta moc nezamlouvá. Nyní tedy nabídka vychází na
844 000 Kč + kabeláž = 900 000 a rezerva 15 000 Kč. Nezbylo by tedy zřejmě na jiné projekty. Tudíž
navrhuje částečnou realizaci, cca na 3 blocích, což vychází na 600 000 Kč. R. Kuchár se ptá, kolik zařízení
připadá na jeden blok. M. Schiller mu odpovídá, že 12. M. Dzurov naráží na anketu, byla by dle něj zajímavá
otázka, zda-li by ubytovaní byli ochotni přijmout zdražení sítě. M. Schiller ho informuje, že prozatím se
příspěvky zdražovat nebudou. M. Dzurov pokračuje v projevech nesouhlasu. Když byla wifi na buzeráků, za
4 měsíce byla návštěvnost pouze 4 lidi. Navíc jsou některá zařízení nakoupená. Byli zde už dva projekty a
nezrealizovaly se. V rozpočtu je nákup zařízení, ale ne implementace do sítě. D. Nejerál informuje M.
Dzurova, že implementace do sítě se řešila na minulé schůzi. Včera se na wifi lidé ptali, reakce nebyla až
v zásadě negativní. R. Kuchár poukazuje na to, že sedět venku s notebookem je stejně nepoužitelné. V.
Černý oponuje, že se to netýká tabletů. M. Dzurovovi přijde wifi uvnitř zbytečná, když jsou na pokojích
kabely. V. Černý nemyslel pouze tablety, ale třeba i mobilní telefony. M. Schiller si realizaci představuje tak,
že by byly ozářeny interiéry, v současné době je i možnost exteriéru. S omezenou rychlostí by mohl být
člověk připojen i dalším zařízením. M. Dzurov se ptá, neodporuje-li to stanovám. D. Nejerál ho informuje,
že by musel změnit jeden interní předpis. R. Vojčíkovi vadí jenom historie velkých projektů, které časem
vyšuměli. D. Nejerál nesouhlasí, funguje wifi v zasedačce. R. Kuchár doplňuje, že špatně. R. Vojčík chce
vědět, počítá-li se s možnostmi programů/přístrojů. Varuje, že v důsledku nebude spokojeno ani
představenstvo, ani uživatelé kvůli omezené rychlosti. M. Schiller oponuje, že se nemusí omezovat rychlost,
zařízení bude mít vlastní traffic. R. Kuchár se domnívá, že provoz bude provázen značnými omezeními. R.
Vojčík problém jako uživatel bude vidět, že pokud vyjde z pokoje, kde je zvyklý na rychlé připojení a připojí
se na wifi, připojení bude pomalé a uživatele to „naštve“. J. Kobliha se ptá na řešení propojitelnosti kabelu
a wifi, jestli jde vyřešit, že když se připojí na wifi, tak ho to odpojí z kabelu. Dle R. Kuchára takový program
není. R. Vojčíkovi by se v aktuálním stádiu líbilo osvítit všechny exteriéry, v případě, že by to lidé opravdu
využívali a chodilo by cca 100 lidí běžně na wifi, bylo by na zvážení osvítit i interiéry. J. Kobliha se táže,
bylo-li testováno osvícení na více pater. V. Černý to zkoušel a nelze kvůli stavebnímu řešení budovy. L.
Zuská by chtěla vědět, co říkali účastníci náborové akce na wifi. M. Schiller představuje Jana Kobezdu a
Jakuba Štolmana, kteří na náborové akci byli a mají s wifi zkušenosti.
Jan Kobezda a Jakub Štolman popisují svoje zkušenosti a dojmy z náborové akce. Hodnotí účast na akci
jako vysokou a obsah zajímavý, wifi je nadchla. R. Kuchár navrhuje osvítit bloky C a F + rozvést kabeláž,
jelikož se nemůže nic montovat zvenčí, pouze interně, vycházelo by to cca na 379 000 Kč a zároveň by
vytvořil rezervu 500 000 Kč na upgrade sítě. V. Černý upozorňuje, že rezervu chtěli vytvořit dávno, ale síťaři
nechtěli. R. Kuchár argumentuje tím, že to bylo málo. M. Schiller je skeptický, bude trvat dlouho, než se
nový SIPK zaučí. R. Vojčík si nemyslí, bude se učit na novém, bude to pro něj lepší. Pro P. Kalicha je anketa
zcestná, nebylo zahrnuto, že nebude na nic jiného. V. Černý podotýká, že na představenstvu bylo

odsouhlaseno, že se stačí zeptat pouze, jestli chtějí wifi. P. Kalichovi tento fakt nestačí, domnívá se, že díky
nové wifi se určitě v budoucnu musí zvednout poplatky. Jediný klad bude, že si půjdu s wifi sednout na
terasu a lidé nemusí tahat kabel. M. Schiller nechce podmiňovat zavedení wifi zvýšením členského
příspěvku. M. Dzurov si taktéž nemyslí, že anketa byla navržena dobře. Obává se využití wifi. Jediný přínos
je ten, že nebude mít na pokoji kabel, a zároveň se bojí rychlosti. M. Schiller oponuje, anketa byla tvořena
na žádost představenstva, co se týče využití wifi – nemyslí si, že je pravda, že se za 4 měsíce připojili 4 lidi.
M. Dzurov má z DUSPs vytáhnuté logy. I kdyby se jich připojilo 10, tak je to stále málo. Dalším problémem
je, jak se vyřeší, aby se nepřišlo o členské příspěvky. V. Černý toto navrhuje řešit zkušebním provozem,
pokud se zjistí úbytek na příspěvcích, tak by se to zrušilo. M. Schiller upozorňuje, že jsou teprve v první fázi.
R. Kuchár vidí problém s konfigurací, musí mít už teď člověka, který se v tom vyzná. M. Schiller by
doporučil Jana Kobezdu a Jakuba Štolmana. J. Medřický souhlasí s komentáři k anketě – byla položena
špatně. Je jasné, že dojde ke snížení příspěvků, v okamžiku, kdy se umožní připojení dvěma zařízením, je
logické, že se příspěvky přestanou platit. V. Černý navrhuje zavést členský příspěvek za wifi. R. Kuchár ho
upozorňuje, že by to bylo reálné sledovat pouze přes MAC, chytré telefony je nemají napsané. Je schopen
připojit jednoduchou, omezenou wifi s trafficem, jinou wifi SIPK připojovat nebude. V. Sommer
upozorňuje, že jelikož se na minulém rozpočtu řešila obnova a lidé nevidí do příspěvků, mohli by si spojit
zdražení příspěvků se zavedením wifi. L. Zuská považuje za zbytečné osvícení pokoje. Rychlost bude
pomalá. Kde má smysl dělat wifi jsou shromažďovací místa – exteriéry, sklad, atd. V. Černý nesdílí tento
názor, jako příklad uvádí kolej Orlík. P. Kalich se domnívá, že po diskuzi jsou možnosti využití zavrženy. Byl
by pro plnohodnotné zprovoznění wifi, která již na koleji je. V. Černý a R. Kuchár dále probírají možnost
získání starých prvků ze Strahova. Dle R. Kuchára by to mohlo být přechodné řešení, ale upgrade sítě je i
přesto nutný. Dle J. Tkáčíka má projekt wifi mnoho zádrhelů, které nejsou vyřešené, dle M. Schillera by
stačilo zprovoznit Radius server a první fáze by byla připravená.
T. Metelka přichází na schůzi ve 22:00 h.
T. Metelka se domnívá, že argument o nutnosti zvednout členské příspěvky, protože se dlouho nezvedaly, je
lichý. Nevidí důvod. D. Nejerál za důvod pokládá zvednutí provozních nákladů. Nebude se tedy zvyšovat IT
členství, ale základní příspěvek. Dle T. Metelky by se ale měl tento fakt sdělit ubytovaným. Zároveň se
nedomnívá, že Cisca ze Strahova jsou řešením, když je Strahov vyřazuje. Dle D. Nejerála je to řešení pro
případ nouze. Dále nechává orientačně hlasovat o projektu wifi ve 4 variantách, které se během diskuze
vyprofilovaly:
a.
b.
c.
d.

úplně zavrhnout: 9
částečné pokrytí: 11
pouze exteriéry: 15
kompletní: 4

M. Schiller nesouhlasí s osvícením pouze exteriérů, takový projekt považuje za zbytečný. Průchozí by pro něj
byla varianta částečného pokrytí. J. Kobliha se ptá R. Vojčíka bylo-li by realizovatelné osvítit pouze
exteriéry. Dle R. Vojčíka ano. D. Nejerál shrnuje výsledek hlasování, ze kterého vyplynulo, že by bylo reálné
do rozpočtu vytvořit rezervu na částečné pokrytí, na kterém by se fungování wifi na kolejích vyzkoušela
v částce 400 000 Kč. Byl by pro 2 bloky. M. Dzurov s tímto nesouhlasí. Pokrytí dvou bloků za 400 000 Kč je
celkem drahé za vyzkoušení. D. Nejerál vyjadřuje názor, že pokud neprojde wifi, dá návrh na odložení
rezervy na 600 000 Kč na obnovení serveroven. Dle R. Vojčíka a M. Dzurova už tu bylo hodně projektů za
statisíce, které nebyly realizovány. Je to velký risk. R. Vojčík navrhuje vyzkoušet zavedení softwaru na třech
starých wifi a pokud se zjistí, že chybí pouze zařízení, tak se nakoupí. Nejdřív by osvítil pouze exteriéry, na
kterých se nastaví všechen systém, ověří se fungování a pokud bude všechno kolem připravené a ozkoušené,
může se koupit zařízení za milion. V. Černý by nakoupil 2 externí wifi od Rokuse, protože by bylo dobré
„naučit se“ to dělat na té wifi, od které by se poté dělala celá kolej. R. Kuchár je proti, už je tu dost wifi. Ty
kroky, které jsou potřeba k provozu, není o nastavení wifi, ale o těch věcech kolem, což je možné udělat i na
stávajících wifi. Už se proinvestovalo 220 000 Kč na stávajících wifi, nechce investovat dále. M. Schiller
nehodlá řešit pouze exteriéry, chtěl pokrýt zejména interiér – sudovnu, kuchyňky, chodby. D. Nejerál nevidí
důvod prozatím wifi realizovat. V. Černý tlumočí názor představenstva, které chce nejdříve vidět softwarový

background. Navhruje Janu Kobezdovi a Jakubu Štolmanovi, aby se spojili se síťaři a začali na tomto
pracovat.
Jan Kobezda a Jakub Štolman odcházejí.
Kabeláž blok D
P. Kalich se ptá, jestli chce představenstvo projekt na kabeláž. Cena navržená v rozpočtu je nadstřelená. M.
Schiller chce vystopovat problémovou kabeláž. D. Nejerál nevěří tomu, že by kabeláž P. Kalich proměřil. P.
Kalich vycházel z parametru V. Kopečka. M. Schiller nechápe, jak mohou být kabely po 7 letech zničené,
když je v nich měď. Dle P. Kalicha je problém v tom, že jsou přelámané. M. Schiller měl půjčený kvalitní
měřák, který byl schopen změřit kde přesně je kabel poškozen, kontrolovali blok E (cca 6 pokojů), nikdy
nebyl problém v kabelu. P. Kalich zásuvky vyměnil a proměřil, nepomohlo to, problém je v liště u pokoje.
Dále se řeší jaký typ kabele a jaká cena by byl vhodný. P. Kalich slibuje, že tento projekt dodělá, bude-li se
realizovat. R. Kuchár by zároveň koupil i nové patch panely. V. Černý navrhuje zpracovat konkrétní projekt.
J. Kobliha by chtěl zkoordinovat nákupy kabeláže pro blok D a E. V. Černý souhlasí.
Předělání PC učebny
S. Beneš by chtěl nakoupit část uživatelských PC a část lepších PC, na kterých by běžely vzdělávací programy
pro stavaře, strojaře, a které by se daly využít k výuce, k seminářům. R. Kuchár se ptá, kdo to bude učit. D.
Nejerál odpovídá, že on a S. Beneš; 3D Max by učil P. Záveský. P. Stracke upozorňuje, že v učebně nejsou
kvalitní chladiče. Problém je v boxovém chladiči. Následuje řešení problému s licencí. D. Nejerál oznamuje,
že pokud budou PC Klubu, nebude problém.
Plotr
P. Stracke navrhoval plotr již při minulém rozpočtu, nyní zvolil jiný typ, který by byl v učebně. D. Nejerál
má strach z využitelnosti. P. Kalich se bojí o zajištění bezpečnosti plotru. L. Zuská a M. Dzurov považují
plotr za zbytečný. J. Medřický navrhuje na plotru vydělávat. D. Nejerál dává hlasovat, pro jsou 4 lidé, proti
5, zbytek se nevyjádřil.
SIPK
R. Kuchár poptal měřáky, protože si správci stěžují, že je špatně poznat, jak server funguje. Nabídky
předložil představenstvu na samostatném listu. M. Dzurov se ptá, proč na každý blok jeden měřák. R.
Kuchár se domnívá, že každý blok potřebuje občas proměřit, jeden měřák je tedy málo. M. Schiller by koupil
jeden měřák a dal ho na serverovnu A, správcové by poté řešili půjčování se správkyní bloku A. V. Kopeček
by bylo pro to, aby bylo měřáků více. D. Nejerál upozorňuje, že měřáky na blocích jsou. V. Kopeček ale
namítá, že stávající měřáky nevidí vše. V. Černý by byl pro jeden lepší měřák, který by dal na serverovnu A
kvůli zabezpečení a na blokové serverovny by nakoupil měřáky jiné. R. Kuchár navrhuje, aby měl každý
správce za měřák zodpovědnost. V. Černý navrhuje ještě R. Kuchárovi, aby dal do rozpočtu sondu na
hledání kabelu, která stojí cca 15 000 Kč.
Další položkou jsou věci na dodělání server racku, dle M. Schillera je toho plný kumbálek. R. Kuchár nic
nenašel, pokud najde, samozřejmě nic kupovat nebude.
R. Kuchár dále řešil problém s nákupčími ohledně zaslepení oken, proto uvedl vyšší částku.
Sportoviště (M. Dzurov)
-

Akce jak cvičit: každoroční akce
chtějí udělat seminář o výživě
chybí více variant jednoruček činek – jsou pouze v jedné variantě
probírá položku po položce
předseda: semináře souhlasí, Kettlebell OK, nelíbí se mu zdablování jednoruček
o M. Dzurov: mohou se tedy koupit jen ty nejvyužávanější
o D. Nejerál: Lapa tam není 5 let – M. Dzurov, chtěl by je obnovit

D. Nejerál: kam chce dát zrcadla – M. Dzurov: do hlavní místnosti
D. Nejerál: jak je využívané Bosu, běží na tom kurz – M. Dzurov: zájem je
M. Schiller: potřebujeme olympijské kotouče? Ne
V. Černý: kupovat kvůli benchpressu věci za cca 70 000 je zbytečné – M. Dzurov – je to
primárně kvůli benchpressu
o M. Schiller: jestli to dobře chápe, olympijské kotouče jsou jen pro benchpress – M. Dzurov – ne,
to chápe špatně;
o M. Schiller: D. Nejerál nastínil, že záměrem klubu je obnovit síť a šetřit, požadavek sportoviště je
luxus nad poměry, nechce, aby síť dotovala sportoviště
o R. Kuchár: nesouhlasí, aby se říkalo, že síť dotuje sportoviště, protože síť dotuje všechno
o M. Schiller: sportoviště by mělo být soběstačné
o P. Kalich: jsou tam dvě vysoké položky, benchpress je úspěšná akce, ale je buď pro jedno, nebo
pro druhé, buď olympijské kotouče nebo jednoručky
M. Dzurov, chce ještě přidat vysavač, úklid funguje skvěle, ale ten vysavač, co tam je, tak s ním nejdou
řešit tatami
o D. Nejerál: na minulé rozpočtové schůzi bylo domluveno, že se poptá firma, která bude úklid
zajišťovat (jednou za čas čistit tatami)
o M. Dzurov: částka na úklid ve výši 30 000 je moc vysoká – D. Nejerál ho informuje, že tato
částka byla nastavena tak, aby se poptala jedna firma, která zajistí vše
o M. Dzurov: tato nabídka je zbytečná
o M. Schiller: tato částka 30 000 byla v rozpočtu schválena
o V. Černý: představenstvo bylo s úklidem nespokojeno, M. Dzurov: nyní je úklid v pořádku a chce
vysavač na čištění tatami, firma je zbytečná
o M. Dzurov je tam slečna na úklid, pokud je potřeba, zavolá se jí, počet stížností klesl
o V. Černý jak často tam slečna chodí: M. Dzurov 1x týdně
o D. Nejerál: jak často je potřeba tatami čistit: M. Dzurov 2x za dva týdny
o D. Nejerál: proč by nemohli čistit tatami banovaní – M. Dzurov: problém s komunikací a
realizací
 R. Kuchár v tom případě by nebyly bany
o M. Dzurov: vysavač je potřeba, starý se rozpadá
o
o
o
o

-

masérna
-

E. Vondráková: v masérně nefunguje vůbec nic, proto musí dovybavit
V. Sommer: jaké věci další by chtěla, co tam nedala; E. Vondráková: více kusů balančních pomůcek,
baňky, atd.
R. Vojčík a V. Sommer: ať si do rozpočtu dá, co potřebuje, pokud to nebude závratná částka
V. Černý: odemkne tabulku, představenstvo dodělá změny do neděle

PR
-

-

podolský ½ maraton: R. Kuchár: jak vyřeší dopravní značení: V. Sommer: nepovažuje za problém
o M. Schiller: kdy se udělá, když jsou tam Mezi bloky atd., V. Sommer a P. Melichar: možná spíše
na podzim
o M. Schiller: v tom případě lze až do dalšího rozpočtu: V. Sommer: není to vysoká částka, tudíž si
nemyslí, že je problém jí tam nechat
ples: M. Schiller: za 15 000 se tato akce nedá zorganizovat, ještě když je tam reprodukovaná hudba
počítač: V. Černý: každý má notebook, proč počítač
D. Nejerál: prioritou je síť, je to zbytečný luxus, Mezibloky 60 000 je moc, reálná částka je 40 000
o V. Sommer: od začátku Mezibloky někam směřují, nechce jít níž, směřuje to tak, že chce udržet
stejnou úroveň, přišli o peníze od SUZ, spoléhá na komunikační schopnosti týmu
o D. Nejerál: v době, kdy je potřeba šetřit a kdy Mezi bloky dosáhli maxima z hlediska schopností
PR, areálu, atd. atd. je na zvážení udělat krok zpátky
 občerstvení lze oželet, 35 000 za propagační předměty je moc

•

-

-

-

-

-

V. Sommer: dostali nabídku od obchodního domu, že jim dají nejlepší cenu na
trhu; předseda: když na to nemáme, tak to nekoupíme; V. Sommer: když se koupí
menší množství, tím to vyjde dráž; předseda: ať se koupí menší množství druhů
 občerstvení do PR: D. Nejerál: když se schvaloval PR sklad, tak se to koncipovalo jako
sklad věcí a měl se brát jako nouzová možnost, když je plná zasedačka, dělají si z toho
místnost na schůze
 V. Černý: navrhuje se zrušení občerstvení pro představenstvo, nechápe, proč by se
nemělo zrušit občerstvení na PR
 R. Kuchár: nechápe, proč se kupuje občerstvení na DDR, Hry, atd. atd.
 D. Nejerál: je pro zrušení občerstvení plošně
o kancelářské potřeby: není vhodné nakupovat separé, může se nakoupit pod tiskárnou; V. Černý:
proč 1 500; P. Melichar: ať se dá 700 a nakoupí si izolačky na rok dopředu
maraton se musí doladit
Podolí se baví: D. Nejerál: mělo být beznákladové, tato akce proběhla v Madonně, kde se pak prodávalo
pití za menší ceny, tato akce koncipovaná pouze na to, aby se tam nahnali lidi
R. Vojčík: spočítal ceny za občerstvení a vychází to na cca 15 000
počítač: D. Nejerál: žádný PC nebude
LAN party: V. Černý: zažádat si ve fondu malých projektů; R. Vojčík: chce podrobnosti o akci, V.
Sommer: může dodat na rozpočtovku; D. Nejerál: proč neudělat tuto akci beznákladovou
M. Schiller:
o Mezibloky přišli o cca 40 000, do Mezibloků se investovalo roky zpátky 40 000, minulý rok byla
výjimka
 P. Melichar: z FSP se nedá investovat všechno
o na Pod-O-Day se minulý rok kupovalo 40 triček a stálo to 6 000
R. Vojčík: nakupuje se na každou akci občerstvení zvlášť, proč nenacenit na všechny akce občerstvení
dohromady
M. Schiller: do Podolí se baví by se nemělo investovat, do LAN párty 4 000 je moc (provoz 2 bloky), PC
zbytečný, pokud pořádný party stan, tak si navýšit částku
o V. Sommer: Michal řekl, že PR má nějaké příjmy, snaží se je využívat
V. Černý: minulý rok bylo čerpání Pod-O-Day cca 9. 700, nyní dostali 12 000 z FSP, a ještě chtějí 15 000
od klubu
o V. Sommer: ale z FSP nebudou moci čerpat všechno
o D. Nejerál: dá se čerpat celá částka
P. Melichar: ve srovnání s benchpressem je ta částka neadekvátní
M. Dzurov:
o Mezibloky: minulý ročník si na sebe měl dle M. Prokše vydělat, ale tato akce si na sebe
nevydělala
M. Schiller: ještě k propagačním předmětům: v partnerech objevil originální USB: V. Sommer: dostali
1000 Kč slevu. M. Schiller: nepřijde mu to adekvátní, že je to partner za slevu

D. Nejerál končí schůzi dne 22. 3. 2012 v 01:51 h.

Zapsala: B. Pálková
v Praze 16.4.2012

Schválil: D. Nejerál

