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Zápis ze Schůze Představenstva kolejního klubu Pod-O-Lee 28.11.2017 
 

Termín:  úterý 28. XI. 2017, v 20:00 

Místo:   Zasedací místnost Kolejního klubu Pod-O-Lee 

Zapisoval:  Ota Tořínský (M) 

Přítomní: HP Ondřej Karmazín P 

Ota Tořínský   M, zSG 

  HP Lukáš Kasič  SS 

   Michal Buchovecký zSS 

  HP Václav Stránský SBD 

   Tomáš Vybíral  zSKS 

   Jozef Šebák  CEN SU 

  HP Vít Hořeňovský  SH 

   Ondřej Gróf  zSBF 

  HP Jakub Kopečný  zSBB 

   Václav Kalina  Host 

  HP Michaela Reicheltová SP 

  HP Michaela Javanská SBF 

  HP Jiří Pospíšilík  SN 

  HP Petr Beneš  zSN (HP za SBC) 

  HP Vojtěch Vastl  SBE 

   Martin Šťastný  zSD 

  HP Marko Žbirka  SD 

  HP Jozef Beneš  SBA 

  HP Jaroslav Krejza  SG 

 

P zahajuje v 20:21 schůzi Představenstva Kolejního klubu Pod-O-Lee. 

Počet osob s hlasovacím právem: 13 

Schválení programu schůze 

Usnesení č. 1 

Představenstvo Kolejního klubu Pod-O-Lee schvaluje program schůze představenstva zaslaný do 

konference predstavenstvo@pod.cvut.cz 28.11.2017 v 20:21.  

»  (∑: 13; +: 13; -: 0; ±: 0;  Usnesení bylo přijato.) 

Kolečko 

 

SBA – nic zvláštního se nestalo, 

SBB – taky nic, 

SBC – M říká, že se na 5. přestavují sprchy, 

SBD – čeká se na wifinu, 

SBE – nic se neděje, 
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SBF –  SBF informuje o tom, že bordel v kuchyňce uklidí trestanec, 

SG – inventura byla zpracována, nyní se zpracovává návrh na sociálky, 

*SG posílá vytištěné kopie po představenstvu* 

SH – v hudebně se nic zvláštního nestalo, 

*20:28 odešel P. Beneš* HP: 12 

SS – v Hydře se někomu nejde přihlásit, Hydra je pozastavená ve vývoji kvůli vytíženosti v zaměstnání, jsou 

rozpracované BANy, hodně lidí chce používat klubové emaily, SS zrušil servery, které byly na zemi-> microcloud, 

gym má problém s K4 (sama pak naskočí), můžeme na Podolí dostat od SÚZu nový nábytek (stoličky) – to, co je 

v emailu, neví se, zda to projde. M. Buchovecký – shání se někdo, kdo by namodeloval krabičku na čtečku + se 

musí pořešit zámek, 

SN – diskuse o wifi byla bohatá přes mail, SN dává prostor se vyjádřit na schůzi, nikdo však nemá žádné dotazy, 

SN dále informuje, že se nakoupily akumulátory do UPS, budou se vyměňovat, na wifi se pracuje a na bloku D by 

mělo být v nejbližší době, 

*20:35 přišel P. Beneš* HP: 13 

SP – začínají se řešit MB (bohatý tým lidí), dále se připravují Podolské Vánoce a je uklizené PR, 

SS říká, že se začíná řešit doména MB, vlastníkem domény je M. Dzurov (ID 1749), který slíbil, že doménu nijak 

nezneužije, ale chce být stále vlastníkem. J. Šebák se ptá, zda se neřeší ochranná známka MB, SS říká, že se to na 

to nevztahuje, J. Šebák mu oponuje,  

SD – bude se dělat inventura, aby se stihl termín,  

P se ptá, jak to je s inventurami a manuály, SN říká, že se stále čeká na nějaký formát, jak to má vypadat, P říká, že 

pošle, 

Info z PAR – SD informuje, že PAR SU odsouhlasil změny členských příspěvků, ještě se probere na shromáždění 

klubů, AVC hledá prostory – u nás asi nenajde, iniciativa v rámci SU sbírat hračky pro stacionáře a dětské domovy, 

CEN se rozšířila – nový člověk v PR, pro aktivní členy, kteří něco dělali, je možnost nechat od předsedy a 

prezidenta SU podepsat doporučení do CV nebo tak. 

Stav předělání stránek webu Klubu 

 

SN se ptá na stav, SP říká, že se nedohodla nějaká představa, SS však říká, že je celkem dobrá představa – na webu 

by neměly být věci o tom, jak to tu chodí, k tomu je určená wiki, web by měl být jednoduchý a propagační, SS by 

to zadal nějaké firmě, O. Gróf tvrdí, že web by mohl udělat J. Chadim (ID 6552). 

 

Odpuštění členského příspěvku pro uživatele Petr Krejčí (ID 4581) 

 

SD informuje, že před měsícem posílal mail do konference predstavenstvo@pod.cvut.cz. SD říká, že Petr Krejčí 

zde hodně let bydlel a platba přišla den před překlopením a že už se představenstvo dříve vyslovilo souhlas. 

*20:49  odešel SG* HP: 13 

mailto:predstavenstvo@pod.cvut.cz
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Usnesení č. 2  

Představenstvo Kolejního klubu Pod-O-Lee souhlasí s převedením členského příspěvku uživatele Petr 

Krejčí (ID 4581) na zimní semestr 2017. 

» (∑: 13; +: 13; -: 0; ±: 0;  Usnesení bylo přijato.) 

 

Volba předsedy 

O. Gróf si připravil ústní prezentaci. O. Gróf se představuje jako dlouholetý aktivní člen SU na POD, představuje 

svou vizi, nebude však říkat, jak do dvou let bude vypadat to a to, nezáleží to jen na něm, především na  

představenstvu, které má moc řídit a měnit. Změny nejsou jednoduché. V oblasti hospodaření se má změnit 

informovanost představenstva a členů klubu o čerpání rozpočtu v jednotlivých položkách, chce také prezentaci 

projektů, které si žádají finanční podporu z klubu (BP, MB, Pod-O-Day) atd. Chce to znát skutečné náklady, MB 

kritizuje, zda se ví nějaká bilance, na co peníze šly, zda se využily apod. Dále chce sjednotit provozní náklady do 

jednoho fondu, který by zprůhlednil čerpání, často se z provozních nakladu kupují jiné věci. Hlavní funkcí klubu je 

zajištění služeb studentského života, O. Gróf má plán na průzkum mezi členy, na jejich přání a možnosti zapojení 

se do klubu a na jejich nové projekty. Dále O. Gróf říká, že chybí komunikace se členy, dalo by se více 

popularizovat klub. Dále chce novou jednotnou grafiku pro klub, např. označení na dveře pro správce, televizory 

atd. Velkým problémem je komunikace i vůči SU a jejím orgánům, chce to řešit jako první. Řešením by bylo 

stanovení zástupce pro komunikaci s SU. Dále O. Gróf mluví o výstavbě pergoly nad grilem, měla by to být soutěž 

mezi studenty, finance by to byly ve spolupráci se SÚZ, nemělo by se nic dělat jako provizorní řešení, protože 

v konečném součtu to stojí více peněz. Odměna za projekt pro studenty by měla být samozřejmostí, O. Gróf děkuje 

za pozornost a nyní bude odpovídat na otázky. *potlesk*  

Otázky od představenstva  

SS se ptá, zda se plánuje zpříjemnění schůzí. O. Gróf říká, že je to o diskusi, není proti, schůze jsou dlouhé a 

malinovka by mohla bodnout.  

P se ptá, zda se plánují kratší schůze. O. Gróf odpovídá, že by chtěl kratší a častější schůze.  

SD se ptá, zda tady plánuje být dlouho na kolejích. O. Gróf odpovídá, že samozřejmě, teď dokončuje Bc. a poté tu 

pořád plánuje bydlet. 

SS se ptá ohledně zlepšení komunikace. O. Gróf odpovídá, že člen představenstva by měl být rozumný a odpovídat, 

ale P nemá žádné páky, ale komunikace se musí zlepšit. 

SS se ptá na motivace vstupu lidí do klubu, dále říká, že P je manager/teamleader, který má motivovat lidi pod ním, 

není jejich nadřízený, SS se ptá, kam by vedl představenstvo. O. Gróf odpovídá, že by chtěl snížit počet členů 

představenstva na 7 lidí (IT (1/2), dva lidi za bloky, P, PR, Služby).  

P se ptá, kde vidí posun klubu za 2 roky. O. Gróf říká, že za dva roky by měl klub být alespoň na stejné úrovni jako 

teď, klub by měl nabízet víc služeb, projekty např. TEDx (osoby s přednáškou, sud, téma by se vybralo podle 

ankety, kde by si lide sami volili), také by šlo se domluvit s externími firmami, abychom jim nemuseli platit a 

nabízet studentům služby za zvýhodněných podmínek. Nemusí to byt jen o IT, stačí jakékoliv zajímavé téma.  

J. Šebák se ptá prostřednictvím P na sjednocení provozních nákladů, jak by se to zaštítilo. O. Gróf odpovídá, že   by 

se provozní položky sjednotily do jedné, ze které by se čerpaly, toto čerpání by kontroloval on sám po obhajobě 

toho, kdo to chce proplatit.  

Dále se J. Šebák se ptá prostřednictvím P, jakým způsobem by se komunikovalo se SÚZ na lokální úrovni a s těmi 

„nahoře“.  O. Gróf odpovídá, že by se nejdříve se všemi sešel a poté by se nějak rozhodl.   
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SBA se ptá, jak často by byly schůze. O. Gróf říká, že minimálně jednou měsíčně, na schůzi by se domluvil termín 

té další. 

SS se ptá, pokud zredukuje představenstvo, zda by chyběly info schůzky, a zda by bylo méně schůzí a více info 

schůzek? O. Gróf říká, že záleží na dohodě. 

SD se ptá na post M. O. Gróf odpovídá, že by to byl D. Kovanda (ID 4722). 

P se ptá na nábor lidí, protože hodně lidí z představenstva je tu dlouho a nemusí tu dlouho zůstat. O. Gróf 

odpovídá, že SS má nástupce a celkově nábor do představenstva bude těžká část, jelikož za to nemůžeme nic dát. 

Nábor bude diskuse na celé představenstvo. 

P prosí O. Gróf, aby odešel.  

* 21:20 O. Gróf odchází* 

P vyzývá k diskusi, SH říká, že by neměl být D. Kovanda (ID 4722) místopředsedou, SS souhlasí a říká, že D. 

Kovanda je horká hlava, není to zlý člověk, ale povaha se nehodí na post M, pokud jsou dohodnutí, tak ok, navíc M 

můžeme odvolat, ale D. Kovanda se nebude nechat chtít nechat odvolat. M. Šťastný povídá, že s redukcí počtu lidí  

v představenstvu se dává P více moci. P říká, že tyto věci jsou na představenstvu, které schvaluje post M. Změna 

funkcí je závažnější část, bez představenstva neudělá moc ani P sám. SS říká, že O. Gróf má pěknou představu, ale 

realita může být jiná. SS dále říká, že otázka na redukování lidí tu byla dlouho, ale nikdy se k tomu nikdo nedostal. 

SS dále tvrdí, že nefunguje management, lidi v představenstvu vykonávají funkce, ale mělo by se to více delegovat, 

chce to hierarchii a struktura. P říká, že spoustu bodů měl i on, ale ne vše se podaří naplnit, ale klíčové věci se 

povedly. Klub se postavil znovu na nohy a měl by to vzít někdo, kdo bude mít čas. O. Gróf je idealní kandidát, 

pokud jsou výhrady k vizi, tak je fér mu to říct a je na něm, jak se k tomu postaví, potom je ale na představenstvu, 

jak bude klubfungovat, P je zlomek klubu, nejdůležitější je představenstvo. SD si myslí, že je O. Gróf přílišný 

optimista. SP říká, že působí více arogantně, spíše jako šéf než kamarád. I na SBF to tak působilo. SS říká, že tento 

přístup O. Grófa může být efektivní, ale také nebezpečný. SP vzpomíná na Pod-O-Day, že se s Ondrou dobře 

spolupracovalo, ale říká, že už je to dlouho, ale teď jeho prezentace působila jinak, spíše šlo však o pózu. Prezident 

tvrdí, že by představenstvo nerad ovlivňoval, říká, že je spíše otázka, zda chce představenstvo leadera nebo 

kamaráda. I P se může vyslovit nedůvěra z představenstva. SBF by byla proti dvojici D. Kovanda a O. Gróf. P se 

ptá, kdo má problém s touto dvojicí – 9 členů představenstva zvedlo ruku.  

*21:46 přichází O. Gróf*  

P říká, že se představenstvo rozhodlo, že více jak polovina představenstva má negativní postoj ke dvojici D. 

Kovanda a O. Gróf jako M a P. Je na místě otázka, zda si to O. Gróf dokáže obhájit, nebo zda je jiná varianta. Bylo 

by fér, aby o tom O. Gróf věděl, nadpoloviční část představenstva má také výhrady k zúžení představenstva, byť 

tento názor není úplně jednotný. O- Gróf říká, že M má být důvěrná osoba P. J. Šebák se ptá, kdyby byl O. Gróf 

zvolen a D. Kovanda by nebyl M, zda by to byl problém a zda by mu nebyl přidělen jiný post. O. Gróf odpovídá, že 

pokud by D. Kovanda nebyl M, žádnou jinou funkci by mu nedával, dále říká, že D. Kovanda má své práce dost a 

v klubu se nechce nijak více angažovat. Nikdo už nemá nic do diskuse, jde se k volbě. SBA jako předseda volební 

komise říká, jak se volí a následuje samotná volba. 

 

Ze 13 hlasů bylo 8 pro, 5 hlasů bylo neplatných.  

*22:00 odchází M. Šťastný* 
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Usnesení č. 3  

Na základě výsledků voleb na Předsedu Kolejního klubu Pod-O-Lee navrhuje představenstvo prezidentovi 

SU  ke jmenování Ondřeje Grófa (ID 5476) na volební období od 3.12.2017 do 2.12.2019. 

»  (∑: 13; +: 13; -: 0; ±: 0;  Usnesení bylo přijato.) 

 

Jmenování  televizora 

SBE jmenuje nového televizora Václava Kalinu (ID 7385). 

Ekonomické činnosti 

Usnesení č. 4  

Představenstvo Kolejního klubu Pod-O-Lee je ochotno se zaobírat dokumenty: Návrh ekonomické činnosti 

tiskárna zaslané do konference predstavenstvo@pod.cvut.cz 28.11. 2017 v 20:18, Návrh ekonomické činnosti 

sauna zaslané do konference predstavenstvo@pod.cvut.cz 27.11. 2017 v 13:17. 

» (∑: 13; +: 13; -: 0; ±: 0;  Usnesení bylo přijato.) 

 

Usnesení č. 5 

Představenstvo Kolejního Klubu Pod-O-Lee  schvaluje Návrh ekonomické činnosti tiskárna zaslané do 

konference predstavenstvo@pod.cvut.cz 28.11. 2017 v 20:18, Návrh ekonomické činnosti sauna zaslané do 

konference predstavenstvo@pod.cvut.cz 27.11. 2017 v 13:17. 

»  (∑: 13; +: 12; -: 0; ±: 1;  Usnesení bylo přijato.) 

 

*22:25 odchází J. Kopečný* 

HP:12 

Rozpočet 

Začíná se sportovištěm. O. Gróf se ptá, proč se nájem nerozdělí na LS a ZS, P říká, že je to tak historicky a SS říká, 

že se to platí v ZS a v LS by částka i jako rezerva propadla. Je návrh, aby se začalo něčím jiným, schvaluje se u 

všeho nájem, odpisy Cisco, desátky a telefony. Projekty - provozní náklady – fixy, žvejky na lepení plakátů atd., 

Vánoce 10k bylo loni a využily se, letos nebude griotka, 5k by mělo stačit, rezerva na MB – pokud bude hezky, tak 

se nevyčerpá, loni se čerpaly – nebyl grant, propagační předměty, ty byly v předminulém rozpočtu a nebyly úplně 

vyčerpané, chce to doplnit např. plátěné tašky a bloky na psaní ve větším množství kvůli slevě, ČS party bude 

někdy v únoru ve spolupráci s Madonou, bude to fixní částka, ne procenta ze zisku. SS říká, že by se mohlo přidat 

na propagaci klubu, např. plakáty na nástěnky. ČS party se škrtá. Salsa občerstvení a kurz Kubovi (ID 1075), který 

by pak učil ještě další tanec. 3 600 se zdá hodně, škrtá se na 3 000. Hry všeobecný souhlas. DDR nájem – jako 

malá zasedačka. Filmový klub občerstvení je přijatelné. SN chce přidat blokům provoz, kvůli flexibilitě. Provoz 

bloku 1 000 a poznávačka 3 000. SBD nechce poznávačku, ale prý ji nějak využije. Výměna kohoutků (majetek 

SÚZ), to klub platit nebude. SN nový síťový prvek, nově nacenit po diskusi, Access se přeskočí, SN obhajuje 5 

kusů Ruckusů, chce navýšit provozko, protože pak přišly požadavky od správců bloků, ale teď je vše nakoupeno, 

dále switch a navýšení síťové rezervy o 300k. SS říká, že neví kolik bude stát Win server, který se nakonec škrtá. 

*23:04 odchází J. Šebák*  

SS dále říká, že cena racku je spíše ta horní, HDD pro rozšíření microcloudu, věci na vylepšení karťáku, nové DDR 

a kabelový management. Hudebna provoz 1 000 a fond 5000. Lab provoz filamenty atd. kvadroptéra - nový 
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projekt, hodilo by se k naší GoPro. Není problém vymyslet i jiný projekt, dále malá nástěnka nad 3D tiskárnu. 

Provoz vedení, fond P i FMP. SG pokračování v sadě jednoruček,  

*23:22 přichází J. Šebák* 

olympijské osy, TV do aerobky, stojan na dřepy, spinningové kolo, gumová podlaha před tělocvičnou, závěsný 

systém, PVC krytina na vstupu, kotouče, lyžařský trenažér a svislý držák na osy. Jde se škrtat. 

*23:34 odchází P, schůzi vede M* 

HP:12 

Po vášnivé diskusi se nakonec škrtá TV v aerobce, pokračování v sadě jednoruček, spinningové kolo, svislý držák 

na osy i PVC krytina a gumové podlaha před tělocvičnou.  

 

Usnesení č. 6 

Představenstvo Kolejního Klubu Pod-O-Lee  schvaluje návrh rozpočtu Kolejního klubu Pod-O-Lee zaslaný 

do konference predstavenstvo@pod.cvut.cz 29.11. 2017 v 00:16. 

»  (∑: 12; +: 8; -: 3; ±: 1;  Usnesení bylo přijato.) 

 

00:20 M končí schůzi. 

 

V PRAZE dne 1.12. 2017 

 

 

  ...................................................    ..................................................  

 Ondřej KARMAZÍN Bc. Ota TOŘÍNSKÝ 

 Předseda kolejního klubu Pod-O-Lee Místopředseda kolejního klubu Pod-O-Lee 


