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Členská schůze ze dne 4.9.2006
Členové: viz. str. 4 - prezenční listina
Program:
1) Zahájení
2) Finance – hospodaření, snížení měsíčního paušálu, neplatiči
3) Aktuální stav zařízení – přípojné body, rychlost atd.
4) Veřejně dostupný internet v Kamenici – PC do hospod
5) Ochrana proti virům, spywarům atd.
6) Naše veřejné stránky http://www.kamenice.org
7) Odpuštění plateb aktivním členům.
8) Nákup zařízení na další rozvoj sítě – vrapy na ZEOS směr cihelna, sektory KCH,
Kamenička
9) Rozpoznání závady na připojení do sítě
10) Diskuse
11) Závěr
Ad 2)
-

Vzhledem k dostatečným finančním prostředkům snížení měsíčního poplatku z 350,-Kč na
300,- Kč od 1.1.2007 tj. platba zaslaná nejpozději do 31.12.2006 (dle stanov sdružení do
15.12. 2006).
Členové, kteří nemají uhrazené dvě platby budou odpojeni ze sítě. Následné připojení je
možné až po uhrazení všech dlužných částek a uhrazení správního poplatku 100,-Kč.
Nutno dodržet termín uhrazení měsíčního poplatku do 15-tého dne v měsíci, u platby
zaslané již další měsíc, bude člen označen jako NEPLATIČ !!!

Ad 3)
- Rychlost připojení servru je 6 Mb/s
- Na učitelské bytovce ( dále UB ) vyměněna všesměrová anténa za 3 sektorové => zvýšení
rychlosti připojení na tento server.
- Spojení serveru na UB a Kolářově chatě ( KCH ) je vytvořen pomocí technologie 802.11a
(5,8 GHz)
Ad 4) – Proběhlo hlasování o dodání PC s přístupem na Internet do všech pohostinství v Kamenici,
náklady s tímto spojené činí cca 21.000,- Kč – ODSOUHLASENO
Ad 5)
– Přednáška o virech, spywarech – členové byli upozorněni na nebezpečí těchto záškodníků a
byly jim doporučeny programy pro identifikaci a likvidaci těchto záškodníků. Blíže na našich
stránkách http://www.kamenice.org/official/download/software.php
- Odvirovávání PC není v náplni našich členů (techniků) => pro odvirovávání PC si každý musí
pomoci svými prostředky nebo se obrátit na odbornou firmu.
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Ad 6) – Přednáška o vzhledu, obsahu stránek a přihlášení do privátní části stránek.
Přihlášení na adrese: http://www.kamenice.org/official/user/
Postup do přihlášení do privátní části stránek.
Login se skládá z písmene “x” + prvních pět písmen vašeho přijmení (pokud je příjmení kratší
následují písmena z křestního jména) a 00 nebo 01 (u opakujicích se příjmení)
Heslo datum narození bez nul (u jednociferného dne a měsíce)
Příklad člen Nevosad Jiří
login xnevos00.
Heslo: 1221985 (12. 2. 1985)
Příklad člen Koch Zdeněk
login xkochz00.
Heslo: 1101985 (1. 10. 1985)
Příklad člen Nevosad Ondřej
login xnevos01.
Heslo: 10121990 (10. 12. 1990)
Po přihlášení je možno opravit si špatné a chybějící údaje v kolonce profil a změňit si heslo pro
přihlášení. Při potížích kontaktujte správce stránek: webmaster@kamenice.org
Ad 7)
- Předložení návrhu na zproštění plateb za připojení od 1.10.2006 pro tyto členy:
Jelínek F.
obsluha serveru, montáž antén, připojování členů
Dvořák M.
obsluha serveru, montáž antén, připojování členů
Nevosad J.
vedení účetnictví, montáž antén, připojování členů
Hrubý P.
montáž antén, připojování členů
Souček P.
montáž antén, připojování členů
Procházka R
montáž antén, připojování členů
Vochyán T.
montáž antén, připojování členů
Jaša P.
tvorba a údržba webových stránek
Koch Z.
tvorba a údržba webových stránek
ODSOUHLASENO
- Předložení návrhu na zvýšení počtu členů do výboru K-NET
Jaša P.
Koch Z.
Procházka R
Vochyán T.
ODSOUHLASENO
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Ad 8) Zakoupení zařízení na připojení Kameničky, části obce Kamenice – Cihelna a úpravu serveru
na KCH – náklady s tímto spojené cca 50.000,-
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Ad 9) Přednáška o zjištění dostupnosti serverů pomocí příkazu PING a TRACERT vše pomocí
příkazového řádku.
-

Spustit příkazový řádek :
( Nabídka START -> PROGRAMY -> PŘÍSLUŠENSTVÍ -> PŘÍKAZOVÝ ŘÁDEK)
nebo
( Nabídka START -> SPUSTIT … -> napsat CMD pro Windows XP nebo COMMAND
pro starší verze ->OK )
Pomocí příkazu PING

- pro členy jejichž anténa směřuje na KCH napsat ping 10.0.3.1 -> stisknout ENTER pokud
je zobrazen čas na odezvu je připojení na tento uzel v pořádku. Dále je možno vyzkoušet
spojení na UB
-

pro členy jejichž anténa směřuje na UB a pro členy, kteří zkouší spoj mezi UB a KCH
napsat ping 10.0.1.1 -> stisknout ENTER pokud je zobrazen čas na odezvu je připojení na
tento uzel v pořádku.

-

Pro všechny členy, zda není problém u našeho dodavatele napsat ping 10.0.0.1 -> stisknout
ENTER pokud je zobrazen čas na odezvu je připojení na tento uzel v pořádku.

-

Pro všechny členy, zda není problém u našeho dodavatele nebo jinde na webu napsat ping
www.seznam.cz -> stisknout ENTER pokud je zobrazen čas na odezvu je připojení na tento
uzel v pořádku.
Pomocí příkazu TRACERT

Z libovolného místa je možno vyhledat jednotlivé uzly spojení napsat tracert www.seznam.cz
(194.228.32.3 nebo jiný server) -> stisknout ENTER vypíše po jaký uzel je spojení funkční.

Zapsal 4. 9. 2006 Procházka
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Prezenční listina
Jelínek František ml.

Krul Miroslav

Dvořák Martin

Vébr Bohumír

Hrubý Pavel

Kozák Jan

Souček Petr

Komínek Jan

Matějíček Jiří

Krajíčková Hana

Řehoř Jan

Viczena Jan

Nevosad Jiří

Bourek Jan

Procházka Roman

Manová Růžena

Dočekal Jiří

Krejčí Aleš

Vochyán Tomáš

Mendeová Zdenka

Javůrek Milan

Procházková Pavla

Maštera Libor

Kameníková Zuzana

Čermák Petr

Čáp Jiří

Zalábek Jan

Palasová Ivana

Jelen Milan

Zadražil Martin

Koch Zdeněk

Příhodová Lenka

Čermáková Kateřina

Čáp Martin

Kalina Petr

Prukner Josef

Lavička Jiří

Kvetovský Milan

Moláková Miroslava

Capová Radka

Fiala Kamil

Pollak Bohumír

Jaša Petr

Nejedlá Lucie

Peštál Luboš

Součková Zdislava

Pohanková Drohomíra

DPS Charita - Součková

Křípal David

Beneš Petr

Sýkora Pavel

Záborský Filip

Procházka Pavel

Baborová Natálie

Zezulová Klára

Pokorná Jindriška
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