
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 14.1.2008

Představenstvo: 
Přítomni:

Martin Čarek — MaCa (SIN)

Petr Hučík — Hůča (SIN)

Jan Matoušek — Seiffs (SIN)

Petra Skyvová — Petruška (SIN)

Lubomír Vacula — Tukyn (SIN)

Hosté: 
—

Body k projednání:
1. Nákup nového pojítka na DK 

2. Technické řešení DK 

3. Nákup HW vybavení na DK a SIN

4. Oslavy vyročí založení SIN (25.11.1998)

5. Posilovna SIN

6. Ruzné 

Projednáno bylo:
1. Nákup nového pojítka na DK 

MaCa seznamuje představenstvo s pojítkem na DK.

Pojítko stojí: viz. Příloha

Pojitko bude pořízeno na 3 splátky 

1.) po provedení montáže (100tis Kč)

2.) přibližně 7.4.2009 (100tis Kč)

3.) přibližně 5.11.2009 (zbytek)

Smlouvu o splátkovém kalendáři musí podepsat prezident Studetnské unie ČVUT.

Instalaci pojítka zařídí dohodnutá firma.

Hlasování: Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0;

Výsledek hlasování: schváleno
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2. Technické řešení DK 

MaCa popisuje technické řešení situace na DK. 

Switche nejspíš nakonfigurujeme příští týden. Tukyn nabízí pomoc. MaCa říká, že to zřejmě 
vyřeší Zbyňa (Zokl), případně s pomocí MaCy.

3. Nákup HW vybavení na DK a SIN

• DK nákup 3Com Switchu

• 1x 3Com Switch 4200G 12-Port 
• 5x 3Com Switch 4500 50-port 

Cena: přibližně 96000Kč

Hlasování: Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0;

Výsledek hlasování: schváleno, nákup povolen

• SIN nákup KVM přepínače

• 1x Belkin KVM PRO3 1x8 OSD, 8 PC z 1 konzoly
• 4x KVM Cable Set PS/2 3 m
• 4x KVM Cable Set PS/2 4,5 m

Cena: přibližně 15000Kč

Hlasování: Pro: 5; Proti: 0;  Zdržel se: 0;

Výsledek hlasování: schváleno, nákup povolen

4. Oslavy vyročí založení SIN (25.11.1998)

Společné setkání adminů s řešením budoucí vize Sinkuleho koleje.

Termín bude dořešen později, vzhledem ke zkouškovému období.

Hlasování: Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0;

Výsledek hlasování: schváleno

5. Posilovna SIN

Přišlo vše kromě bradel, o kterých zatím nemáme žádné info.

V bývalé televizní místnosti jsou stále ještě křesla. Vchod bude ze současné posilovny. 

Přesná kalkulace zatím není (cca 84000 Kč). Tukyn navrhuje, aby se udělalo oficiální 
otevření posilovny. MaCa se ptá, co si pod tím pojmem představuje. Hůča navrhuje A4 na 
dveře. MaCa navrhuje poslat email o rozšíření posilovny všem. Tukyn navrhuje velkej plakát 
A3 — Petruška říká, že ho udělá.
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Výsledek: Petruška udělá plalát A3, na němž bude uvedeno, kdo se na zřízení posilovny 
podílel. (Návrh: Za spolupráce KSk a SSINu)

6. Různé — další projednávané body

• Situace na Dejvické koleji  nedostatek adminů→

• Situace na Sinkuleho koleji  (Seiffs tu příští semestr nejspíše nebude)→

• Bývalí admini (Jakub Parák, Pavol Kuka) na DK mají na dveřích napsáno, že všechny 
problémy řeší pokoj 169 na Sinkuleho koleji.

• Tukyn Navrhuje aktualizaci webu KSk. Špatně uvedená struktura vedení na webu KSk. 

Návrh Tukyna: uvést na stránky: dotazy směřujte na admin@sin..... 

Návrh Honzy: dát na webgoogle analytics.

• Tykun navrhuje napsat seznam kompetencí a funkcí na koleji. (Na základě jeho stížnosti, že 
za ním neustále chodí lidi, že chtějí nabýt tiskové konto.)

• MaCovi přišel domů dopis od SCONTO nabytek, že si máme vyzvednout skříň, která přijde do 
multimediální místnosti do 10dnů (dopis přišel 13.1.2009).

Z toho plyne půjčení auta a dovoz skřině a dalších věcí k nákupu. Nákup nových zásob 
(chipsy,...) Stany jsou bohužel sezonní zboží a tudíž se je koupit nepovede.

• Zero: Z nemocnice disku ještě nevolali a nevíme současný stav. Pravděpodobně je to špatný 
a už se k datům možná nedostanem. Je třeba zjistit současný stav opravy. MaCa jim  
v pondělí (19.1.2009) zavolá a pokud to nebude ve stavu blížícímu se opravení, tak 
přerušíme fázi oprav

• Seiffs říká, že až bude nový zero, tak bysme se měli dohodnout na pravidelch užívání. 
A obecně nad zálohovacími mechanismy...nejen zálohovat na disky...ale i jiné metody.

• Honza se ptá, kolik IBM disků máme dál v serverovně (na základě toho, že zero byl disk IBM 
a je velký problém s jeho rehabilitací) MaCa zjistí až bude mít čas. 

• MaCa upozorňuje Tukyna, že gigový switch v serverovně začíná zlobit a upozorňuje ho, aby 
se o to postaral.

• Hlasování pro vypůjčení auta (dovoz skříně a židlí, nákup zásob na akce)

Hlasování: Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0;

Výsledek hlasování: schváleno, MaCa půjčí auto na tento víkend 
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Schůze započata: 20:00

Schůze ukončena: 21:00

V Praze dne 14.1.2008 Zapsal: Petr Hučík

Podpisy zůčastněných členů představenstva:

…....................

Martin Čarek

…....................

Petra Skyvová

…....................

Petr Hučík

…....................

Jan Matoušek

…....................

Lubomír Vacula
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