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Členská schůze ze dne 30.3.2008 
 

Členové: viz. str. 3 - prezenční listina 
 
Program: 

1)  Zahájení         
 2)  Finance – hospodaření, neplatiči 

3)  Aktuální stav zařízení – přípojné body (AP – Acces Point), rychlost atd. 
4)  Ochrana proti virům, spywarům atd.  
5)  Naše veřejné stránky http://www.kamenice.org 
6)  Odpuštění plateb aktivním členům. 
7) Diskuse 
8) Závěr 

 
Ad 2)  

- Kladen důraz na členy, aby si daly do pořádku své platby, jedná se jak o termín splatnosti 
tak i částku 300,- Kč/měsíc. Kontrolu si může provést každý po přihlášení do privátní části 
stránek – PLATBY. 

- 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 hlavního serveru je 16 Mb/s 
- Vybudován a zprovozněn odrazový bod (AP) v na bytovce v Cihelně odtud instalován 

rozvod do druhé bytovky  
- Nyní je navržen nový stožár na budovu učitelské bytovky, který se bude v nejbližší době 

zadávat do výroby 
- Jakmile bude umístěn nový stožár na UB, proběhne úprava celého zařízení na tomto 

přístupovém bodu 
- Plánuje se vybudování odrazových bodů, na které by se mohli připojit členové v části 

kamenická strážka a členové pod kostelem sv. Jakuba v Kamenici. 
 
Ad 4)  

– Přednáška o virech, spywarech – členové byli upozorněni na nebezpečí těchto záškodníků 
a byly jim doporučeny programy pro identifikaci a likvidaci.  

 
Antiviry:  
 Avg 7.5 OEM  350,- Kč / licence /rok pro členy K-Net 
    Prodloužení  licence 320Kč/rok 

Avast 4 Home  Zdarma / licence 
 Norton antivirus 2007 1100,-Kč / licence pro členy K-Net 
 Nod 32 – Standart. lic. 1350,-Kč / licence pro členy K-Net 
  - Multi lic. 5PC – 4350,-Kč, 10PC – 7150,-Kč 15PC – 9700,-Kč 
 
Spyware, adware, worms(červi) atd. : 

Spybot - Search & Destroy 
Ad Aware SE Personal 
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–  Odvirování PC není v náplni našich členů (techniků) => pro odvirování PC si každý musí 
pomoci svými prostředky nebo se obrátit na odbornou firmu. 

– Ceny operačních systémů Windows XP pro členy sdružení 
- Home    2200,- Kč 
- Media Center Edition  2850,- Kč 
- Professional  3550,- Kč 

– http://www.viry.cz/viry.cz/kniha/kniha.pdf - trochu literatury okolo tohoto tématu. 
 
Ad 5) – 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 nebo některého 
z techniků. 
 
PROSÍME O OPRAVENÍ CHYBNĚ UVEDENÝCH KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ (mobil, e-mail), 

POMŮŽETE NÁM ZKVALITNIT VAŠI INFORMOVANOST. 

 
Ad 6)    -     Předložení návrhu na zproštění plateb za připojení od 1.6.2007 pro tyto členy: 

Procházka M. obsluha serveru, montáž antén, připojování členů 
od 1.8.2007 pro tyto členy: 

Krejčí J.  evidence podvojného účetnictví – Krejčová Hana 
- Ostatní již projednáno v minulé členské schůzi. 

Jelínek F; Dvořák M.; Nevosad J.; Bumbálek M.;  Souček P.; Procházka R.; 
Vochyán T.; Jaša P.; Koch Z. 

ODSOUHLASENO 
 
 
Zapsal 30. 3. 2008 Procházka 
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