Klub Sinkuleho a Dejvické koleje
Zikova 13, Praha 6 160 00
http://www.sin.cvut.cz
admin@sin.cvut.cz
IČO: 67981224
DIČ : CZ67981224

Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 29.9.2008
Představenstvo:
Přítomni:
Martin Čarek (SIN)
Petra Skyvová (SIN)
Jan Matoušek (SIN)
Nepřitomni:
Josef Rajdl (DK) - omluven
Jan Timr (SIN) - omluven

Hosté:
Pavel Kuka (DK), Jakub Parák (DK) (jakubparak@nextra.sk), Petr Mižik (DK), Pavel Šmejkal
(SIN), Lubomír Vacula (SIN), Jan Žemlička (SIN), Petr Hučík (SIN), Jaroslav Kohout (SIN)

Body k projednání:
1. Volby 2008/2009
2. Grilovačka – seznamovací párty
3. Sindibád – systém pro správu uživatelů klubu
4. HW vybavení
5. Úkoly v klubu
6. Streamovaná televize
7. TV GRAB
8. SIN uživatelská podpora
9. Dejvická síť + tiskárna
10.Úklid serverovny
11.Multimedialni mistnost
12.Nákup vybavení + drobných věcí
13.Posilovna SIN
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Projednáno bylo:
1. Volby 2008/2009
Forma voleb: elektronicky přes WEB
Podavání kandidatek od 27. 10. 2008 do 2. 11. 2008 23:59
Volby proběhnou ve dnech: od 3. 11. 2008 do 7. 11. 2008
Vyhlášení výsledků voleb: 9.11.2008
Na další schůzi představenstva bude předána moc novému předsedovi a ten si zvolí svého
zástupce.
Hlasování: Pro: 3, Nepřítomni: 2; Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: Předseda bude vyzván, aby vyhlásil volby v termínu, který byl
odsouhlasen.
2. Grilovačka – seznamovací párty
Petra Skyvová navrhuje udělat seznamovací párty v termínu 7.10.2008. Dle počasí buď na
hřišti Sinkuleho koleje nebo v pinpongárně.
Rozpočet na akci je plánován přibližně kolem 5000Kč.
Hlasování: Pro: 3, Nepřítomni: 2; Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: Seznamovací párty bude 7.10.2008. Organizátorem a koordinátorem
akce je Petra Skyvová
3. Sindibád – systém pro správu uživatelů klubu
Martin Čarek vysvětluje co je potřeba udělat pro přechod na nový Sindibád, který je napsán
v programovacím jazyku JAVA.
Pavel Šmejkal si bere za úkol vymyslet kampaň pro nalezení specialisty, který pomůže s
realizací nasazení nového Sindibáda.
4. HW vybavení
Martin Čarek vysvětluje proč již delší dobu není řešen problém se stávajícím serverem, který
se stará o DHCP a DNS klubu (ship.sin.cvut.cz). Jan Matoušek se přidává do diskuze, že s
problémem pomůže a do konce října přestěhuje z tohoto serveru všechny uživatelské konta
na nový server hosting.sin.cvut.cz. Martin Čarek pak přemigruje DNS a DHCP na nový server
a stabilní server.
Lubomir Vacula říká že stav 3-lůžkových pokojů, kde ještě není předelaná síťová zásuvka už
je minimum a budou předělány do půlky listopadu.
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Pavel Šmejkal vytvoří návod na používání síťové tiskárny pod operačním systémem MAC OS.
Petr Hučík prověří platnost všech návodů, které jsou na webových stránkách klubu.
viz. http://www.sin.cvut.cz/navody.php .
5. Úkoly v klubu
Jaroslav Kohout a Petr Hučík dostávají na starost půjčování kolejního fotoaparátu a
sceneru. Dále budou přijímat peníze za tisk od uživatelů.
Lubomir Vacula je správce multimediální mistnosti a zárověn se stará o technický chod sítě
(zásuvky, kabely).
6. Streamovaná televize
Již po několikáté vystal nápad na realizaci vlastního streamovacího serveru.
V současné době ale není nikdo kdo by se mohl tomuto projektu aktivně věnovat.
Pavel Šmejkal si bere za úkol vymyslet kampaň pro nalezení specialisty, který by si vzal na
starost realizaci tohoto projektu.
7. TV GRAB
Padl nápad pro nahrávání programových relací pro členy našeho klubu.
Jan Matoušek říká, že by se projektu ujal. Do příští schůze připraví hrubý návrh požadavků
na tento projekt.
8. SIN uživatelská podpora
O uživatelskou podporu se na Sinkuleho koleji stará:
Pokoj 19 — Jan Matoušek, Pavel Šmejkal
Pokoj 28 — Petr Hučík, Jaroslav Kohout
Pokoj 130 — Lubomír Vacula, Jan Žemlička
Pokoj 169 — Petra Skyvová, Martin Čarek
Petra Skyvová pošle všem jaké info by měli mít minimálně nalepeno na dveřích. Ať chodí
uživatele jen s konkrétními problémy.
9. Dejvická síť + tiskárna
Martin Čarek si bere za úkol zjistit od človeka co prováděl realizaci projektu „Klec na
tiskárnu“ v jakém je to stavu a vyptá od něj tuto dokumentaci.
Po předání dokumentace Pavlovi Kukovi poptá několik firem pro rozpočet na realizaci.
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10.Úklid serverovny
Martin Čarek si stěžuje, že serverovna na SIN není sklad a je potřeba tam zachovávat
pořádek a systematičnost. Z toho důvodu dojde v následujících 14-ti dnech k úklidu
serverovny.
11.Multimedialni mistnost
Lubomír Vacula říká, že řád multimediální místnosti se blíží výslednému schválení, ale pro
připomínkování pošle aktuální verzi na admin@sin.cvut.cz.
Dále připomíná, že je potřeba multimediální místnost propagovat, aby se začala ve větší
míře využívat členy klubu. Táké by chtěl zprovoznit na internetu nějaký webový kalendář a
speciální emailovou adresu pro rezervace.
Martin Čarek navrhuje a vytvoří email mm@sin.cvut.cz a hosting pro doménu
mm.sin.cvut.cz.
12.Nákup vybavení + drobných věcí
Protože došly zásoby ve skladu, tak je nutné je doplnit. Byl stanoven předběžný seznam,
věcí, kterými je potřeba klub dovybavit.
Hrubý seznam nákupu s orientační cenou:
jídlo na akce – 2.800,- Kč, ostatní potřeby na akce – 6.500,- Kč, párty stany – 20.000,- Kč,
pivní chlazení – 20.000,- Kč, aku vrtačka – 4.000,- Kč, příklepová vrtačka – 4.000,- Kč,
nářadí – 1.000,- Kč, helogeny se stojany – 2.000,- Kč, světla – 1.600,- Kč, 4 stoly –
4.000,- Kč, 8 židlí – 4.000,- Kč, plastové boxy – 2.000,- Kč, pořadače – 600,- Kč, nádobí –
1.000,- Kč, skříň – 3.500,- Kč, půjčovné auta – 3.000,- Kč, záloha na půjčení auta –
10.000,-Kč.
Zařízením nákupu byl pověřen Martin Čarek. Pro tento účel mu bude převedeno 90.000,- Kč
na účet 670100-2200315022/6210. Vyúčtování včetně nákupních dokladů je povinnen dodat
představenstvu klubu do 1. listopadu 2008.
Hlasování: Pro: 3, Nepřítomni: 2; Zdrželo se: 0
Výsledek hlasování: Nákup potřebného vybavení schválen, včetně převodu peněz na účet
Martina Čarka.
13.Posilovna SIN
Jaroslav Kohout byl pověřen vytvořit rozpočtet na realizaci posilovny na Sinkuleho koleji.
V Praze dne 29.9.2008

Zapsal: Martin Čarek

Podpisy zůčastněných členů představenstva:
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Petra Skyvová

Jan Matoušek
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