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Zápis ze schůze představenstva KPOD 

 
Termín: úterý 20. 2. 2018, od 20:00 hodin 

Místo: Velká klubová místnost („Zasedačka“ v Menze Podolí)  

kolejního klubu Pod-O-Lee, Na Lysině 772/12, 147 00 PRAHA 4 – Podolí 

Zapisuje: Václav Stránský 

 
 
Přítomni: Ondřej Gróf P (HP) 

Jiří Pospíšilík SN (HP) 

Michal Buchovecký zSS (HP) 

Jaroslav Krejza SG (HP) 

Marko Žbirka SD (HP) 

Jozef Beneš SBA (HP) 

Václav Stránský SBD (HP) 

Marianna Gedrová VKS (HP) 

Michaela Javanská SBF (HP) 

Vít Hořeňovský    SH (HP) 

Václav Kalina    TV-BE  

Tomáš Vybíral zvKS 
  

Izabela Veronika Žbirková host 

Henrieta Žbirková   host 

Jozef Šebák host 
 
 

 
Omluveni: Michaela Reicheltová  

 Lukáš Kasič 

 Vojtech Vastl  

 Jakub Kopečný  
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Kolečko 

20.00 začátek schůze je přítomno: Ondřej Gróf, Jiří Pospíšilík, Michal Buchovecký, Jaroslav Krejza, Marko Žbirka, 
Václav Stránský, Marianna Gedrová, Michaela Javanská, Vít Hořeňovský, Václav Kalina 

 
20.13 zahájení schůze 

Předseda 
 

• Gróf: Úklid zasedací místnosti  
• Jsou potřeba oskenované přihlášky nových členů 
• Stejně bude potřeba přeregistrace kvůli GDPR. 
• Často chybné údaje v systému hydra.pod.cvut.cz 
• Napomenutí registrátorů: Do budoucna pořádně! 
•  
• Jsou potřeba dodělat inventury viz to co jsem posílal v mailu. 
• Krejza: Za GYM to uděláme jednotně? 
• Pospíšilík: Mam ambice, že to udělám 

 
• Grof: Odedneška proplácím já a ne Ota (Ota Tořínský). 
• Do dneška nevím pravou částku. Nemohu to zkontrolovat, takže nic nepodepíšu. 
• Přístup k účtu mam kartu nemam. 
• Jsou potřeba udělat výroční zprávy. 
• už mi funguje mail předseda (predseda@pod.cvut.cz) 

 

SG 
• Krejza: V půl 7 se byl týpek podívat na rekonstrukci. Aby byli schopný předvést, čeho jsou schopni 

a můžeme porovnávat s více firmami. 
• Do konce týdne přijdou další nabídky asi celkově 4. 
• Dají se udělat prezentace a prezentovat to s majiteli budovy… 
• Výměny oken odhaduji přes milion… 
• Bylo by fajn, kdyby to odpustili ve formě nájmu… 
• Máme našetřeno… 
• BANy, žádné 

 
20.25 Příchod J. Beneš 

 

Blok D 
• Na D přibyli AP na chodbách. 

 

SS 
• Pospišilík: Výměna baterii v UPS. Zbyli tam spousty starých baterií. Chtělo by to hromadně odvést 

a zlikvidovat.  
• Dále jsme konfiguroval VLANy, není tu evidence portů, mění se často MAC adresy,  

firewallové řešení by tyto problémy vyřešilo… 
• Ted je to uděláno, aby to fungovalo všem, ale není to bezpečné… 
• Je tam hodně starých prvků nejraději bych to prodal… 
• Mluvíme asi o 14x switch. 
• Kdyby se souhlasilo, tak bych to hodil na aukro.cz 
• Cenově je to pár stovek.  
• Krejza: Silicon Hill prý mají plnou místnost takového hardwaru. 
• Gróf: Prodejme to dřív, než nasytí trh oni. 
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SH 
• Mezi Bloky: Par korun ušetříme na kapelách.  
• Zavedeme druhou stage. 
• Nákladově to to bude podobné jako loni. 

 
• Investice v hudebně: je potřeba oprava jacku u komba. 
• Zadal jsem to Barboře Šourkové, ale nic neudála. Nenavrhl jsem ji zato na odpustek. 

 
• Dotaz: Co ty děcka? To byli děcka Davida Holého. On se pak omlouval. 
• Vyžaduje dodržování pravidel a pak pustil tři děti na  jednu kartu. 
• Problém je v něm ne v jeho dítěti. 
• Takže  pokud ještě jednou se to stane tak mu dám BAN VIP neVIP. 
• Takže ten kabel zničili on. 

 

SD 
• Nic 

 

Blok E 
• Gedrová: Akorát pozvracenou sprchu. 
• Kolejní skupinka se nám rozpadla. 
• Kristián Zelenková asi jede na Slovensko. 
• Za Míšu (Michaela Reicheltová), za ni nevím co je nového. 

 

Blok C a F 
• Javanská za F přestěhovala jsem se na blok C. 
• Jsou  tak stejné problémy jako na F: bezdomovci samec se samičkou, ztracené klíče… 

 

Blok A 
 

• Beneš: Včera jsem byl na parlamentě (SU): Potřebuji peníze na sekretářku. 
• Na Strahově měli security problém s ransomware. 

 
• Odešel televizor z bloku A a už mám pomalu náhradu. 

 
• Otázky: Jak je na tom detekce NATu?  
• Otázka na Michala zda jsou disky? 
• Pospíšilík: Já chtěl monitoring sítě… uvidí se s novým nákupem. 

 
• Beneš: Jak je příprava grilu? 
• Grof: skončilo zkouškové tak možná… 

 

Pod-O-Gym zámek vstupních dveří: 
 

• Krejza: Přišla všem nabídka na email? 
• Ceny odpovídají, max. + 5 až 10% 
• Ta práce to je masakr. 
• Zkusit to, že jsme pod ČVUT, takže jsme velký partner, tak by mohli dát i 15% slevu říkal D. Holý. 
• Zámečník si taky řekne dost, tam taky moc neuhrajeme. 
• Takhle to máme od iMi… 
• Ten zámek by se měl dát otvírat zprava, zleva, ven… 
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• Současný zámek vydržel 15 let. 
• A kdy by se SUZ rozhodl, že zainvestuje do dveří a oken, tak je vše připraveno… kdyby se měnili 

dveře... 
• Beneš: Ždímal má perfektní jméno, ten by  nás vyždímal. 

 
• Diskuze: 
• Kdybychom měli jiný rozměr tak dodejka je 2-3 týdny. 
• Vydrží dočasný zámek? Musí. 
• Částka bude 30 000Kč +-  
• A to  jsme na spodní hranici. 
• Takže 30 000 žádná rezerva nebude? 
• Krejza: „No letos jsme nekupovali osy.“ 
• Grof: Budeme chtít jedny dveře do LABu. 

 
21.15 Příchod T. Vybíral 

 
 
Usnesení č. 1: 
Představenstvo klubu Pod-O-Lee souhlasí s čerpáním spoření Pod-O-Gym na opravu zámku vstupních 
dveří v hodnotě 30 000 Kč. 
 
(∑: 11; +: 11; -: 0; ±: 0; Usnesení bylo schváleno) 
 
 

Volby  
• Gróf: Volby na správce bloku F bych udělal druhy týden před rozpočtovou schůzí… 
• Hořeňovský: Přemýšlím odstoupit z pozice správce hudebny. Hned potom co  udělám inventuru. 
• Diskuze kdy volit předsedu. Pospišilík, Krejza, Beneš 
• Grof: Volby pozdržíme do příští schůze… 
 

21.21 Odchod Gedrová  
 

Odpustky 
 
21.22 Příchod Gedrová 

 
• Diskuze: O tom jak udělovat odpustky.  
• Člen má nárok na jeden a o druhem rozhoduje představenstvo 
• Žbirka: nejde zrušit max. hranici? 
• Limit má odůvodnění…  

 
• Závěr: Nemůžou se dát 3 odpustky, tzn. že se bude udělovat pouze: 

Základní členství + internet nebo internet + gym a člověk si musí doplatit 200 Kč 
 
 
21.37 Projednávání jednotlivých osob a jejich odpustků  
 
 
21.44 příchod Josef Šebák 

 
• Gróf: Máme jasně zaznamenáno že: „Jerry letos nenakupuje a letos nekupuje osy.“ 
• Jerry: „Řekl jsem, že nekupuji jenom osy.“ 
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• Pospíšilík: Jaké jsou dárkové předměty? 
• Gróf: Jsou tam trička, hnusné peněženky, hrnky… 

 
• Masérna funguje, akorát Žofku nikdo neoslovuje… je tam intimní osvětlení. 
• Gróf: Pro televizory internet + zaklad členství popř. předmět není odpustek. 

 
Odchod 22.18 Pospíšilík  
Příchod 22.19 Pospíšilík 
Odchod 22.20 Krejza 
 

Web klubu 
 

• Byla schůzka na svátek sv. Valentýna. Sešli jsem se tři a co tam bude přesuneme na wiki bude to 
jednoduchý one page web. 

• Budou tam novinky a klub si založí twitter 
• Foto se přesune na Flickr 
• Přemýšleli jsme nad instagramem. 
• Grafiku jste nastínily. Ta tam není. 
• A grafiku jsme jednali, že se koupí nějaká společná šablona jednoduchého webu 
• Domluvili jsme co tam je a schválíme si to, můžeme se do toho pustit… 

 
 
Usnesení č. 2: 
 
Představenstvo klubu Pod-O-Lee, schvaluje odpustky za první pololetí 2018, zaslané do konference klubu 
(predstavenstvo@pod.cvut.cz) dne 20. 2. 2018 ve 22.46 hodin. 
 

(∑: 10; +: 9; -: 1; ±: 0; Usnesení bylo schváleno) 

 

Čerpání sítové rezervy 
 

22.49 Přinesení Izabela Veronika Žbirková a příchod p. Žbirková 
 

• Pospíšilík: Blok A a blok D je potřeba zrekonstruovat vyměnit centrální zařízení. 
• Vyměníme CISCO za Huawei tzn. cca půlmilionová částka. 
• Budou to 4,5 modulární zařízení + agregační switche tzn. celý klub bude propojeno páteřní 

spojkou… 
• Další věc koupit firewalll, aby nedocházelo ke skenování sítě atd. atd. 
• Protože tam není žádné A3 zařízení, které by to filtrovalo… 
• Abychom mohli zapnout IPS… tzn. 80 000 Kč full licence, aby se filtrovaly torrenty... 
• 6 Gbit/s, firewall nejvýše 200 000 Kč +licence +40 000 support, ten by neměl být potřeba… 
• Osobně bych firewall nekupoval, protože pro mě je to práce navíc. 
• Výměna celého serverového racku, optické konektory a optické kabely cca 8 m… 
• A pak napojit centrální prvky. 
• Chce to nechat asi na letí prázdniny, protože to znamenalo kompletní výpadek sítě i kancelář… 
• Takže tohle je jen základní info: 
• 120 000 je schváleno z rozpočtu. 
• tzn.: 400 000 v základu bez firewallu. 

 
• Diskuze: Jak se k tomu stavíte vy? 
• Nějaký střední firewall bez tolika funkční by nestačil? 
• Kolej byla 10 let bez firewallu… 
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• Když se tohle dodělá, tak ten základ by byl hotový… 
• Budete kupovat nový rack? Už je schválený. Uvidí se podle kurzu dolaru. Problém bude v tom,  

že bude muset být skládací. 
• Začne se blokem D, aby tam ty AP nevyseli zbytečně. 
• Kdy bude Gigabit? Bude, až dodělám blok D. 

 

Usnesení č. 3: 
Představenstvo klubu Pod-O-Lee, schvaluje čerpání sítové rezervy, ve výši 350 000 Kč na rekonstrukci 
serveroven bloků A a D a výměnu centrálního prvku Podolských kolejí. Za čerpání sítové rezervy je 
zodpovědný správce sítě. 

(∑: 9; +: 7; -: 0; ±: 2; Usnesení bylo schváleno) 

 
23:11 – Gróf: ukončení schůze 

 
 
 
 

V PRAZE dne 20. února 2018 

 
 

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

Ondřej Gróf    

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


