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

Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 3.12.2008

Představenstvo:
Přítomni:
Martin Čarek (SIN)
Petr Hučík (SIN)
Jan Matoušek (SIN)
Petra Skyvová (SIN)
Lubomír Vacula (SIN)

Hosté:
Jakub Parák (DK), Peter Mižpík (DK)

Body k projednání:
1. Uvitani
2. Seznameni se stavem reseni Dejvicke koleje
3. Reseni problemu s vadnou UPS - nakup baterek
4. Uprava stavu UPS, kvuli HP serverum, se kterymi se v dobe nakupu soucasnych UPS
nepocitalo => nakup nove UPS
5. Kolejni servery predelat do RACK provedeni
6. Schvaleni radu multimedialni mistnosti
7. Stav akce "Posilovna"
8. Ruzne

Projednáno bylo:
1. Uvítání.Parák si hned na začátek stěžuje, že tu není žádné občerstvení. Pytlík chipsů mu
nestačí.
2. Martin Čarek seznamuje přítomné s řešením na dejvické. Vůbec tomu nerozumím a on to
sem potom dopíše. Jakub Parák má doplňující otázky, jak to bude fungovat. Čarek
vysvětluje, že se budou muset přečíslovat ip adresy. Petra Hučíka to moc nezajímá a čte se
plán na vánoční večírek. Dále se Martin ptá, jak daleko je stav s dejvickou tiskárnou. Parán
neví.
Řeší se další možnosti vedení linky. Kabel vzduchem, pronájem cizího zařízení.Parákovi se to
nezdá.
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3. Čarek říká, že je potřeba koupit za 4000kč baterku do ups od apc.
Mižík odchází.
Hlasování: Pro: 5; Proti: 0; Zdrželo se: 0
4. Řeší se, jestli má mít každý server baterku. Petra tomu vůbec nerozumí. 5Eší se něco
rekového. Nevím jaký je rozdíl mezi bodem 3 a 4. Někde jsou 2U. Zjišťujeme, že něco stojí
28000 a jestli koupit 1500 nebo 3000. Koupí se baterka a pak se zjistí, kolik potřebujeme
baterky.
5. To se nám jakš takš daří. Martin Čarek vznáší otázku, co budem dělat se zerem, který toho
zabírá moc (těžko říct čeho). Někam se přidají nějaký tera kvůli rejdu (ne Rajdlovi).
Parák se ptá, co tam je uložené. Všichni děláme jakoby nic a lžem mu, že tam jsou zálohy.
Parák vypadá otráveně. Matoušek s Vaculou se hádají, jak dlouho se kopírují 3 tera. Hučík
neustále vstává kvůli chipsům. Čarek výjmenovává kolik to všechno stojí. Parák se vyjadřuje
tak, že se tam zálohují věci navíc a že je to zbytečné. Parák se znovu ptá, co se tam
zálohuje. Čarek odpovídá, že se bude zálohovat tv grap(f?). Řeší se, jestli bude plánované
řešení stačit. Parák nevěří vlastním uším a znechuceně frká.
Hlasování: Pro: 5; Proti: 0; Zdrželo se: 0
6. Vacula představuje řád mm. Ptá se, kdo ho četl. Říkáme, že všichni. Parák informuje, že
mm není pojištěná. Čarek mu říká, že to víme.
Hlasování: Pro: 5; Proti: 0; Zdrželo se: 0
Vacula koupí nové baterky do ovladačů.
7. Posilovna. Čarek seznamuje s novinkami. Nové vybavení bude v lednu.
8. Petra seznamuje ostatní s organizací vánočního večírku.
Hůča se zamyslí nad strukturou večírků.
Mail pro údržbáře.
V Praze dne 3.12.2008

Zapsal: Petra Skyvová

Podpisy zůčastněných členů představenstva:

…....................

…....................

Martin Čarek

Petra Skyvová
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…....................

…....................

…....................

Petr Hučík

Jan Matoušek

Lubomír Vacula
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