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1) Uvítání nového představenstva (Olymp2)
Olymp2 přívítal nové a stávající členy představenstva SH – Hakena, Hromádku, Minárika a 
dodatečně Vrbu, který chce zavádět manýry senátu – akademických čtvrthodinek. 
Kaspik je od této chvíle přítomen na Skype.

2) Personální změny v centrále klubu (Olymp2)
Odstoupil Zdeněk Horák, neboť je prezidentem SU. Je stále PR manažer, což časem předá Tomáši 
Dušovi.
Centrálu opouští Rak a stává se externím konzultantem. Má všechna práva člena centrály, ale není 
od něj požadována práce. Je v ní hlavně pro informace.
Centrálu opouští Charlie po odvolání Olympem. 
bejzz: Co je centrála?
Olymp2: Dělá to, co dělal dříve vše předseda. Něco jako ředitelství, něco jako ministerstva. Jsou to 
mí lidé.
Charlie: Osvětlím, že jsem byl odvolán. Měl jsem udělat personální změny. Já je udělat nechtěl. 
Jednalo se o vyhazov většiny lidí ze serverové skupinky.
Mlýnek: Kdo bude nový technický manažer?
Olymp2: Nechám si to zatím pro sebe. Nechci nikoho odradit. Až se vyrýsuje, představím ho. 
Pravomoce technického manažera jsou na Olympovi.

3) Schválení zápisů z minula (Šón)
Šón není přítomen. Až bude, budou se řešit zápisy.

4) Zpráva o akci „Brainstorming v Rychtě“ (Metalíza)
Není navrhovatel, Olymp2 netuší, co chce. Neřešíme, dokud tu Metalíza nebude.

5) Servisní činnosti klubu v roce 2007 (Olymp2, Metalíza) 
Olymp2: Plán byl v konferenci vedení. Seznam minulého pololetí byl opět v konferce vedení. 
Stejný jako loňský, něco navíc, něco odebrané. Upravené úvazky. Jinak jádro je stejné. Odešel Šón 
do HP. Je to potřeba řešit.

Přišel Metalíza.

Pav: Pracovní smlouvy by mělo schvalovat představenstvo.
Šalis: Nestačí mustr, dle kterého se uzavřou všechny smlouvy?
Olymp2: Byl bych radši, aby to bylo operativnější než jednou za měsíc čekat na předstvenstvo. Já 
budu vybírat sekratářku, PR bude vybírat PR manager. 
Šalis: Nemůžou se zveřejňovat smlouvy, neboť to nedovoluje zákon.
Olymp2: Vzor pošlu do konferky. O platu můžu poinformovat.



Daphne: Kolik to bude stát?
Olymp2: 350 k na vše, včetně DPP.
Metalíze: Kde je agenda představenstva?
Olymp2: Je tam...
Metalíza: Nelíbil se mi současný výběr lidí, co se týče vhodnosti pro tu práci. Šón měl problémy se 
zápisy. Při připomínkách se rozčiloval.Nechtěl je zapracovávat.
Šalis: Poslílal jsi pozdě připomínky. Šón dělá nejlepší zápisy všech dob.
Olymp2: Nepíšeš připomínky, ale opravuješ rovnou zápis.
Metalíza: Jsou nejlepší, ale ne dostačující. Šón není schopen si udělat diff. Neodpověděl mi  na 
připomínky. Lidi by měli dělat lépe práci a ti, kdo je mají kontrolovat, by měli dělat svoji práci. Jen 
mně přijde, že je problém, a pak se objevují hlášky v konferkách.
Olymp2: Kontrola byla, a neboť byl jen jeden, tak to nebylo tak těžké. Šón dělal, co měl v plánu. 
Neudělalo se, co mělo, neboť nebylo dostatek zaměstnanců. Nebyli lidi. Nezaplatilo se tedy tolik. 
Hotová všechna práce není. Příště si nastuduj materiály, abys pak neměl takovéto zbytečné dotazy. 
Šalis: Měl jsi si říci svému zástupci, který ti měl dodat materiály, pokud to chodí do interních 
kanálů.
Metalíza: Špatní volba lidí. Měl jsi zaměstnat pravou sekretářku. Za špatně fungující servisky má 
vinu i představenstvo, které je omezilo na krátkou dobu. Všem to bylo jedno. Jediný, kdo se ozve, 
jsem já a nikdo jiný. 
Šalis: Byla to veřejná informace, kdo a co bude dělat. 
Daphne: Šalis má pravdu, že se vědělo, kdo to bude dělat. 
Pavel: Kdo to bude dělat teď?
Olymp2: Šéfa budu dělat já. A sekretářka spíše profík, ne student.
Picasso: Grafik pro koho? I pro projekty?
Olymp2: I pro ně.
Metalíza: Už jsi je hledal?
Šalis: ...........Olymp2 nemůže dělat takovéhle kroky bez rozhodnutí představenstva. 
Daphne: Šalis má pravdu. Je blbost hledat zaměstnance na tu pozici, když to není schváleno. Ty bys 
řval první.
Metalíza: Jak ty víš, co já bych ...
Olymp2: Nechte spekulace… Nechceme tu být do půlnoci.
Rak: Zaměstnanal jsi ty aktivní, kteří měli dělat svoji práci, kterou pak nestíhali. Šón si našel práci, 
pak nespal a nestíhal.
Šalis: Olymp2 povídal, že chce profíka.

Všeobecná otázka: Na dva roky?
bejzz: Bude možnost změny třebas po roce?
Olymp2: Pracovní náplň není problém. Úvazek záleží na dohodě se zaměstnancem.
Dotaz z pléna: Co když to pak představenstvo neschválí na další období?
Kuchy: Když neschválí představenstvo, tak to bude smůla:-)
Olymp2. Je to závazek do budoucna. Chvíli potrvá, než se někdo do toho dostane.



Přišel Dushiny.

Olymp2: Navrhuji schválit servisní činnosti na dobu neurčitou. Já klidně dám prohlášení, že 
pracovní poměr ukončím dohodou.

Hlasování:
Je tu 13 paciček.

Schálení servisních činností klubu dle předloženího rozpisu na dobu neurčitou.

Hlasování: 8-0-5

Schváleno!

4a) Zpráva o akci „Brainstorming v Rychtě“ (Metalíza)
Metalíza došel později: Obměnilo se představenstvo. 8 lidí je stejných. My, legislativní skupinka, 
jsme vám nabídli postup, který měl vést k oboustranné spokojenosti. Krásně u jídla a pití. Padaly by 
tam nápady a návrhy. Předpisová skupinka by to utřídila a zapracovala do stanov. By bychom pak 
věděli, jak mají vypadat a jak vy to schválíte. Navrhoval jsem termín. Nikdo neprotestoval. Bylo 
akorát řečeno, že se to ještě doiteruje v konferce. Jsou to nový členové, proto to říkám tak ze široka. 
Tak to bylo uvedení. 
Měli jsme rezervaci v Rychtě. Představenstvo a řídící orgán tězce zklamal. Jediný, kdo tam 
přišel,mimo předpisovou skupinku, byl Pavel Krejsa. Rád bych od vás slyšel vysvětlení. Už jsem se 
vás na to ptal v konferce. Jediný, kdo mi zatím odpověděl, byl Dushiny. Já z toho celého usuzuji, 
jak přistupujete ke své práci... 

Dushiny: Dělal jsem prezentaci na Podolí.
Pomi: Není člen.
Pav: Byl jsem.      
bejzz: Nemohl jsem být, nebyl jsem člen představenstva a vedení.
Picasso: Nemohl jsem být, nebyl jsem člen představenstva a vedení.
Vrba: Nemohl jsem být, nebyl jsem člen představenstva a vedení.
Kuchy: Já tam nebyl, jsem v jiných výšinách.
Kraken: Nemohl jsem být, nebyl jsem člen představenstva a vedení.
Rak: Byl jsem tam na deset sekund, měl jsem jinou práci.
Pavel K.: Byl jsem tam.
Daphne: Byla.
Rak: Chtěl nám říci, že jsme zazdili důležitou věc.
Šalis: Nechci se podílet na Metalizaci klubu. Nepříjímáš mé názory.
Pav: Jsou efektivnější metody, jak to řešit, a s tebou je to nebaví.
Picasso: U piva je to kontraproduktivní, jak jsem si všiml.
Metalíza: No vážení, když vás to nebaví, měli jste to říci dříve.
Olymp2: Zazněly tu celkem důležité věci, jak říkal Rak. Měli byste tomu věnovat pozornost. 

Je dobré napsat, jestli tam přijdu, či ne. Pokud se defaultně počítá s tím, že tam 
budete.

Krejsa: Jsme jen lidé. Nemůžeme být vždy všude. Dopředu oznámit včas.



6) Plnění rozpočtu 2006-1 a nakládání s financema klubu 
(Metalíza)

Metalíza: Proč schvalujete rozpočet? Já myslel, že budete rozhodovat, jak nakládat s financema. 
Řešíte jen, co dostane, a nedostane Olymp2, ale pak už to nekontrolujete, jestli se to dodržuje. 
Třebas na půjčku Rádiu má fond předsedy. Ale přečerpal fond. Já jsem čekal, že se do 5 dní svolá 
představenstvo, aby se schválila změna rozpočtu. Koukal jsem na plnění rozpočtu. Musíte si ujasnit, 
k čemu ten rozpočet je. 
Dushiny: Co se týče projetů, tak nový plán to bude řešit ... nový předpis. Já si myslím, že to 
projekty pořeší. Vedoucí projektu bude dokladovat, jak to čerpá.
Olymp2: Rozpočet má kolonky. Přečerpání není možné. Max. ho schválím. Finance jsou občas 
špatně zatřízené. 
Šalis: Je to o lidech … fitko a solárko to má skvěle:-) Olymp2 dal možnosti k tomu, aby to 
fungovalo. Je to chyba systému a lidí.
Metalíza: Libí se mi fitko. To to má správně. Stanovte si pravidla, jak to má fungovat. 
Olymp2: Jsou kolonky. Je tu finančák, nepřečerpává se. 
Metalíza: Jak se mohlo stát, že je něco přečerpané?
Olymp2: Nešlo to zaříznout, byly závazky.
Metalíza: Proč se neudělala dodatečná změna rozpočtu pro ty přečerpaný položky. 
Olmyp: Jsou tu závažné problémy, že nemůžeme přistoupit k rozpočtu?
Nemo: Šón nevyplatí přečerpané porstředky. 
Metalíza: Děláte samé průsery. Tak to holt pak dlouho trvá, když mluvím.
Olymp2: Řeším nastalé události a vyjímečné události. Jsme díky tomu operativnější než firma či 
ČVUT, neboť mají jasně dané čerpání a jsou tam předpisy na všechno. Můžeme to udělat na 
předpisech bez flexibility, a nebo s podobným systémem, jako je tento. Věnujme se prvně důležitým 
bodům, lidé mají povinnosti hlavně ve škole. Byly schůzky na changelogu.
Pav: Metalízo, o co ti jde?
Metalíza: Nepřekvapuje mě, že nevíš, o co mi jde. My dva si spolu nerozumíme.
Kuchy: Tři lidé ví, jak funguje rozpočtovka. Řeš si, co chceš, ale lidé tě nepochopí. 
Metalíza: Máš pravdu. Čekal jsem, že se chytnete za hlavu. 
Kuchy: Tak, jak to chceš ty, tak to tu být nemůže. Tady to fungovat nebude. Pro nás je to k ničemu. 
Pro mě je to přehledné. Mně to stačí tak, jak to je.
Metalíza prudí.
Kuchy: NAOPAK.
Ratka: Jsou v něm všechny položky?
Olymp2: Vím o jedné položce. Letní akce Strongmen. 
Ratka: Co blok 4?
Charlie: Smazalo se to.
Ratka: Není to aktuální.
Olymp2: Je to přetížením Šóna. 
Kuchy: Kurva, kdyby to bylo tak jednoduché, jak si předstvujete, tak vezmu tři mega, a rozdám to 
dle rozpočtu. Konec, nebo se naseru. Do piči, vole.



Olymp2: Metalízo, není to ideální. Ale právě se to řeší do budoucna.
Metalíza: Na co, si myslíte, že bude tento rozpočet? Jaké důsledky bude mít, jestli ho schválíte, či 
ne. Záleží na supervisorovi: je to vyjímečné, či není? Je tu Olymp2, a chová se tak, jak se chová. To 
můžeme být ještě rádi. 
Vrba: Ukončit, a jít dál.
Olymp2: Konec, a jdeme dál.

7) Rozpočet klubu na 1. pololetí 2007 (Olymp2)

Olymp2: Byla schůzka min. týden předem oznámena. Bylo tam docela dost lidí.\
Olymp2: Omlouvám se, na changelogu to nebylo. Představenstvo o ní vědělo. Je to i o informacích 
od zástupců bloků a CKZ.
Výsledkem schůzky je rozdělení, které přišlo do konferky. Fond projektů rozdělíme až po schválení 
rozpočtu. Na financích je aktuální verze celou dobu. Informace z financí předčítá Olymp2. A řeší 
otázku, proč je tam toho tolik ...

Doplňkový bod: Založení Silicon Hill o.s.
Olymp2: Potřebujete informace o o.s.? Ukázalo se, že část představenstva ano.
Záměr schválil už parlament. Rád bych i rozhodnutí představenstva. 
Povídá o odpovědnostech na základě prezentace, která byla představena i na parlamentu Czendou. 
Zájem o samostatné o.s. má ISC, SH a Rádio Akropolis. 

Hlasování:
Je tu 13 paciček.

Představenstvo SH schvaluje záměr převodu klubu Silicon Hill na právní
formu občanského sdružení.

pro:  picasso, bejzz, mlýnek, vrba, pomi, tomáš. d., rak, daphne,
pavel. k., gothar, kraken, olymp2
proti: kuchy
zdržel: nikdo

12-1-0

Schváleno!

Vrba: Telefony?
Olymp2: Má je centrála, krom Warlorda. Pak má Rak, AVC tři lidé, jeden má fitko. Jeden má 
sekretářka.
Pav: Potřebujeme jich tolik?
Olymp2: Ano, voláme ve VPN zdarma. 
Pav: Může do vedení chodit, kdo kolik provolal?
Kuchy: Ne. Ale ať je limit. 



Picasso: Pokud se překročí limit, tak je možná varianta obhájit si to?
Olymp2: Teď to nastavujeme. 
Kuchy: Nakonec to zaplatí klub či uživatel. 
Vrba: Czendovi ho vezmeš? 
Šalis: Czenda chce pro centrálu SU svoje. 
Olymp2: Nemám problém zveřejnit, kolik se na každém provolalo.  UPS přehodím do investic, 
včetně CS.  (1, 10, 13 pozn. pro rychlejší přehled pro Olympa)

Olymp2 rekapituluje sumy za jednotlivé části rozpočtu.

Informace o nové školící místnosti pro Autodesk: Bude v klubovně, než bude školící centrum 
opravené.  Zasedání se přesunou na blok 9, do bývalé zasedačky SSS.

Olymp2: Vývoj nového DUSPSu. Nebude to dělat ORSE. (Vrba a Mlýnek se ptali). Povídá o 
problému starého DUSPSu. Vezme se tým, popíše a vytvoří zadávací dokumentaci. Pak se sestaví 
vývojařský tým, pokud se nějaký najde. Může se stát, ze 300 k nebude konečná cena. 
Šalis: Fitko a kartový systém se řeší už půl roku, přesto, že má Edo skripty z Podolí půl roku, tak je 
postup 0. Edo se stále vymlouvá na to, že není nový stroj.
Metalíza: Není to tak úplně pravda, jak říkáš. Edo by chtěl stroj na hraní, aby ho nic neomezovalo. 
Rak: Cílem je dát tým, ten udělá dokumetaci, to se předloží týmu, který to naprgá a udělá to. Kdo 
bude tým?
Olymp2: Nejsem schopen teď říci. Prvně musí být dokumentace.
Kuchy: Toto není software za pár tisíc. Je to systém, podobný systém stojí 900 k. Dělali na něm 4 
lidé a já do toho jen kybicoval.
Rak: Namotivovat lidi … Aby to dělali studenti. 
Kuchy: Aby to nedopadlo tak, že někomu dáme kačky, ale spíše je to motivace pro ty lidi. 
Vrba: Deadline?
Olymp2: Optimální varianta je, aby to jelo od dalšího akademického roku.
Vrba: Co projekt FELu? Udělá to student FELu jako nějakou práci.
Kuchy: Po konci semestru přestane dělat. Cíl je to udělat, aby dostal zápočet.
Olymp2: Cílem je to odprezentovat za 5 min. A dostat zápočet. 
Rak: Namotivovat. Nějaký blázen by do toho mohl jít. 10 % udělat jen motivací. Pak až platit.
Olymp2: Platit se bude až vývoj, ne vytvoření dokumentace.
Dushiny: Pozor na navyšování. 300 k by měla být konečná cena.
Olymp2: Jsou různé metody výpočtu složitosti a náročnosti. 
Metalíza: Nechápu smysl položky v týhle době.

Všeobecný průzkum – všem je to jasné, Metalíza už radši mlčí.

Olymp2: Hlasovací systém. Krabička na mačkání čudlíků, neboť občas někdo neumí zvednout 



ruku.

Projekty: Fond 700 k. Bude se řešit následně. 
Vrba: Je jen 80 k na propagaci, zvednout a zachovat trend.
Olymp2: Nebudou chlastačky na bloku, léto je méně nákladové. 
Dushiny: Bude propagace a odboj proti bourání Strahova.
Vrba: Se to nakoplo, ale musí se to udržet. Má se zvyšovat kolejné.
Dushiny: Myslím, že se dohodneme, pokud bude problém. 
Vrba je zase mimo a řeší vyřešené. Tedy i telefony. Kontruje Šalis a Picasso. Vrba přiznává, že 
nemá páru, jak to s telefony může být. 
Olymp2: Už jsem na základě Vrbova projevu navýšil na 110 k propagaci. 
Metalíza: Jak bude vypadat propagace?
Většina: Věříme PR managerovi. 
Olymp2: Metalízo STOP. Má někdo něco proti tomu začít hlasovat o rozpočtu?
Dav neprotestuje ...

Hlasování:
Je tu 13 paciček.

Rozpočet na 1. pololetí 2007.

12-1-0

Rozpočet schválen!

Odešel Krejsa a Godhar.

8) Stav projektu AVC (Rak)
Rak navrhuje odložení bodu  na příště vzhledem k pozdnímu času.

9) Schválení provozního řádu Fitcentra Strahov (Šalis)
Šalis nestihl poslat řád včas do konference, takže navrhuje bod také posunout na příště.

11) VIP pro Dušana Havlíka (Olymp2)
Hlasování:
Je tu 11 paciček.

VIP status pro Dušana Havlíka.

9-0-2

Schváleno!



10) Interní předpis o projektech klubu (Olymp2)

Pav a Daphne si hází vlaštovku, zatímco Olymp2 povídá nováčkům info o předpisu.
Olymp2: Oproti verzi předtím jsem tam přidal 1 změnu.
Metalíza: Poslals to nejdřív do předpisový skupinky?
Olymp2: Ne.
Metalíza se rozčiluje, že Olymp2 nedodržuje interní pravidla, která jsme si v předpisový skupince 
stanovili. A že sou z toho akorát chyby.
Picasso oznámil Metalízovi, že jeho problémy s tečkami a čárkami ho serou, neboť zbytečně 
protahuje zasedání, které by mělo odsýpat. A zbytečně zdržuje. Rovněž už si kvůli němu musel vzít 
prášek na bolení hlavy.
Dushiny: Platí to na projekty retrospektivně?
Olymp2: Ano, s tím, že je tam ta výjimka do 60 dní od schválení.
Dushiny: Za letní semestr se budou podávat už všechny potřebné zprávy.
Rak: Co když vedoucí projektu sbalí babu předsedy? On se bude mstít, a odvolá ho z vedení 
projektu.
Dushiny: Řešili jsme to na výjezdku, ale ani po dvou hodinách to nevzala předpisová skupinka. Ale 
předseda odvolá, a představenstvo ho zase jmenuje, a tak dokola:-).

Kuchy odešel.

Metalíza odešel. Sklidil při odchodu potlesk představenstva, že ho to konečně napadlo.

Hlasování:
Je tu 10 paciček.

Schválení interního předpisu o projektech klubu.

6-0-4

Neschváleno!

Zasedání bylo ukončeno ve 23:50.

Zapsal Radek Šalomon
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