
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 22.2.2011

Představenstvo: 
Přítomni:

Martin Čarek — MaCa (SIN)

Petra Skyvová — Petruška (SIN) – nepřítomna pro nemoc

Lubomír Vacula — Tukyn (SIN)

Jaroslav Kukrecht — Jerry (SIN) – nepřítomen z důvodu chlastu (šel na nákup alkoholu 
namísto schůze)

Rudolf Hampl — Ruda (SIN)

Emil Málik — Email (SIN)

Jakub Parák — (DK)

Další:
Tom Němeček, Filip Mach, Míša Hronka, Natálka Dvorská, Petr Hučík, Hana Kropáčová

Body k projednání:
1. Přivítání

- Ruda říká, aby to bylo rychlejší, neb hraje Real Madrid, Tom souhlasí

2. Vyřešení možnosti přidat žádosti do 8Kčf

- MaCa vysvětluje problematiku 8kč fondu, jeho pozastavení a objasňuje situaci z 
pondělního setkání na SU.

- problém s tím, že SIN nemá šéfovou na 1 měsíc, do 23.2.2011 se čeká na vyřešení situace, 
jinak MaCa volá

- budou se urgovat problémy se skříněma

- Dejvická kolej (JP) – 29 vařičů!, mikrovlnky, 1 vysavač s pytlíkama, začít aktivně řešit 
ledničky

- Sinkuleho kolej – 2 Dobré vysavače a pytlíky, úklidové místnosti (sepisuje Ruda), 

- řešíme nemožnost obuvi na chodbách, problematiku zdražování pokojů, vedení koleje, co 
tě v 8 ráno budí, 

3. Název klubu

• DejKule

• Koleje Hříchu
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• Sinfull Day

• SunDej

• Sidej 

Hlasování:

Představenstvo klubu hlasuje o návrhu přejmenovat Klub Sinkuleho a Dejvické koleje na 
Dejkule

4 pro, 1 proti, 0 zdržel se => NÁVRH SCHVÁLEN

4. Výjezdní zasedání SU (2.4.2011 -3.4.2011)

• kdo by měl zájem, může jet na celý víkend na teambuildingovou akci.

• Od pátku do neděle

• může jet kdokoliv z aktivních členů, MaCa jede jako člen centrály (2-3 lidi si MaCa může vzít 
s sebou)

5. Delegáti do parlamentu SU

• MaCa není zástupce klubu v parlamentu, jeho místo převzala Peťka, není obsazeno místo 
Peťky

• Představenstvo klubu hlasuje o nominaci Petra Hučíka jako zástupce delegáta pro parlament 
SU. 

5 pro, 0 proti, 0 zdržel se => NÁVRH SCHVÁLEN

6. Plán věcí na LS 2011

1. Sitove veci 

SIN 

1.) Umisteni zaloznich zdroju do 5ti patrovych rozvadecu s inventarizaci techto 

rozvadecu (SIN, 3-4lidi - daji se v pohode delat dve patra zaraz, neni potreba zadne 

velike vzdelani) – dopředu vytvořit harmonogram a informovat chodbu, že nepůjde 

internet, tukyn a MaCa řeší krabici na měření inetové sítě (MaCa a filip a jerry a 

email a šimon, peťa mareška) 

2.) Instalace a opravy sitovych zasuvek (SIN, pretrvava na starosti Tukyn, pracovni 

tym min 2 lidi...lepe 3..Narocnost: umet neco privrtat); v současné době chybí 

dodělat 7 zásuvek – tukyn a tom a šimon 

3.) Instalace a testovaci provoz WiFi site KSk na technologii Extricom (A-B-G-N) s 

pripojenim do dvou siti...KSk a Eduroam (SIN, narocnost slozitejsi, Instalace Radius 

serveru, konfigurace  koncentratoru, konfigurace GW, narocnost mensi instalace do 

soucasnych krabic po AP W-Sinu, opravy pripojeni do RACKu tusim na 7 chodbe vedle 
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kuchyne u pokoje 47) (HW bude na koleji fyzicky nekdy zacatkem brezna) – MaCa, 

Peťa Marešová, Zokl (pozor, odjíždí do mexika), Filip, Tukyn, Patrik?, ještě někdo 

(MaCa si vzpomene)

4.) Instalace a testovaci provoz WiFi site KSk na Dejvicke koleji na technologii 

mikrotik (resena taky pres radius i eduroam...ale promyslet neni jasna vize.. 

technologie (A-B-G) – přesunuto na prázdniny, případně po prázdninách

5.) Instlace DELL Virtual serveru, zde je moznost i virtualnich serveru pro uzivatele 

pro testovaci ucely, ale musime promyslet kolik jich postime a jake IP tomu 

rezervujeme (instalace i umisteni slozitejsi, ale vhodne mit k tomu uz nejake mlade 

sitare, timto se hodne zkamaradi se serverovnou :) ) - MaCa, filip, možná někdo další 

6.) reseni reklamace projektoru ;) - tukyn si od doryho půjčí HDMI kabel, filip vyzkouší 

VGA (tukyn), prověří se všechny videovstupy, podívat se, jestli na internetu není 

nějaký workadound ke zmíněné hlášce, řešíme v rámci interní emailové konference a 

případně zasíláme dále

7.) reseni PC MM – zátěžový test, dokonfigurovat uzpůsobeného uživatele, do konce 

týdne je v MM, do neděle (27.2.) je v MM

DK 

8.) Instalace monitoringu teploty na DK – Filip a Email, Ruda

9.) Vymena monitoru DK – Filip a Email a Ruda – CRT odnest a přinést monitor, co tam 

leží ladem

10.) Kontrola, pripadne oprava serveru co je na DK (ted tam lezi relativne vykony 

stroj ladem) – doneseme v rámci bodu 9

11.) Vymyslet nahradni reseni jako router DK (podivat se po nejake cerne skrince co 

bude umet veci ktere potrebujeme) – vize – dnes nevyřešíme

12.) Dokonfigurovat zalozni spoj na DK, v pripade padu "ALFa" net nejede i kdyz by 

mohl...potecou jen administratorske data pres 5GHz WiFi a obracene... - MaCa a 

zbyňa

13.) aktualizace switchu a poreseni zneuzivani MAC adres na vyssi vrstve (narocne, ale 

po otestovani jednoho funkcniho celku je to daltovaci prace) – mohla by vyřešit peťa 

marešová

14.) veci adhoc (a ze jich obcas neni malo :D ) 

15.) monitoring server – gentoo – probíhá - Tom
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2. Obecne veci 

1.) Inventarizace majetku podle mistnosti, celkove parovani faktury x majetek, SROT 

zlikvidovat 

    - Serverovna (hodne lidi, narocne, hlavne technicky) – MaCa, filip, tukyn, email, 

šimon, tom  

    - Patrove rozvadece SIN (pri instalaci UPS) – viz dříve

    - Rozvadec strecha SIN (1 osoba) – MaCa a nový chlapec

    - Sklad SIN (pri zmene ulozneho systemu) – viz dále

    - Kolarna SIN – šablatura a kutina

    - Kufrarna SIN – vašek a čubi

    - Multimedialka SIN – Tukyn udělal MM

    - Posilovna SIN – ruda, jerry, link, rýša

    - LAB SIN - MaCa

    - Rozvadec puda DK – MaCa a nový chlapec 

    - Serverovna DK – patrik, jakub

    - Fotokomora SIN (predpokladany majetek je jen SUZu) - MaCa 

    - Sportovni mistnost SIN (predpokladany majetek je jen SUZu) – link, rýša, bob

2.) Sklad KSk - instalace polic (vrtane do zdi), uklid, inventarizace, vhodne pro hodne 

lidi (party po 2 lidech postavi police (potreba postavit 4regaly a neni to na chvli...), 

privrtani je uz lehke a pak promyslet jak bude co ulozene...to uz staci resit trebas ve 

3 - 4 lidech) – koupí se basa, bude se grilovat – zařizuje Ksk, míša griluje, zbytek 

účastnících se lidí montuje skříně a upravuje sklad – časově: 2. polovina března, 1. 

duben je deadline

3.) Generalni uklid kufrarna (nejak se tam dle meho nazhromazdily veci ktere uz jsou 

"bez majitele") - nachystat k vyhozeni na kvetno-cervnovy kontejner – provést i revize 

věcí, provádí správce kufrárny, - vašek a čubi – plánovat spolu s kontejnerem 

4.) Resit vcas kontejner aby nebyl privezen az posledni tyden zkouskoveho 

(odubytovani) minimalne 14dni pred...  - domluvit se s šéfovou, vyřeší MaCa, nebo 

Petruška

5.) Doresit pripadnou opravu grilu, kdo by byl schopen to vyrobit a za kolik – uvidíme  

6.) Sportovni veci a hry ? Sklad sportu...atd...?  - link, rýša

7.) Kolarna ? 
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3. PR 

1.) Aktivni hledani novych lidi na zaklade toho co potrebujeme, a ze toho je potreba 

hodne ;-) - vyfiltrovat ze sindibádu, udělat mail-list a oslovit lidi – motivace?? - asi 

vyhrožování v rámci nových stanov SU, sehnat nový lidi

2.) Prezentace klubu na venek, spoluprace s PR ostatnich kolejnich klubu... - v rámci 

SU vzniká pracovní skupina, která vyjednává s jinými kluby (za nás je tam v 

zastoupení Petruška)

3.) Pokracovat v zajimavych akcich – třeba mayday, bude asi řešit PR skupina

4.) Kontrola PR predmetu, pripadne objednani novych (trenky, tanga, mikiny, 

machrsnurky) – hotové petruškou, staré se bude využívat v rámci akcí, jako odměna

5.) WEB WEB WEB – bude novej, ale nikdo neví kdy... možná v horizontu do konce 

prázdnin vystavíme web nad nějakým CMSkem (Joomla, Drupal, Wordpress)

6.) Nastenky Nastenky Nastenky - Petruška

7.) Popisy mistnosti - resi Misa, ale aktivita neni pul rok... - MaCa přepošle materiály 

haničce, holky vyřeší aktivně – po 3. březnu (zejména v důsledku odsouhlasení nových 

stanov, nového názvu klubu...)

4. Vánoční večírek aktivních lidí 

(březen/duben, pronájem salónku v Dejvicích) – Na Urale, Na Brusce, …

5. Posilovna

• koberec po vyplavení se přisponkuje, mluví Ruda – do konce měsíce

• řešil se pytel, hodiny, váha, šikmá lavice

V Praze dne 22. 2. 2011 Zápis zapsal: Filip Mach

Podpisy zúčastněných členů představenstva Klubu Sinkuleho a Dejvické koleje:

…....................

Martin Čarek

…....................

Rudolf Hampl
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…....................

Lubomír Vacula

…....................

Jaroslav Kukrecht

…....................

Jakub Parák

…....................

Emil Málik
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