Zápis z jednání správní rady Czech National Team o. p. s.
Adresa sdružení:
Czech National Team o. p. s.
Nádraží 549, Újezd u Brna, 664 53

Dne 4. 10. 2014

Místo jednání:
Hostinec Datlík
Štoky 7, 582 53

Hlavní body jednání:
1) Rekonstrukce webu CNT - projednání návrhů na změny, realizace
2) Týmový slogan, jeho finální podoba, využití
3) Finální podoba týmových triček a stanovení plánu výroby
4) Vyhledávání nového výzkumu pro druhý český BOINC projekt, spolupráce s ČAS
5) Dění okolo projektu Bitcoin Utopia, týmové stanovisko k celé situaci
6) Možnost prezentace týmem doporučené počítačové sestavy pro DC na webu CNT
Prezenční listina:
Vít Kliber (předseda správní rady)
Zdeněk Vašků
David Lucák
Dušan Vykouřil (ředitel společnosti)
1) Rekonstrukce webu CNT - projednání návrhů na změny, realizace
Správní rada podrobně otestovala možnosti stávajícího redakčního systému phpRS. Byly
zjištěny zásadní nedostatky, které brání plánované rekonstrukci webu. Byl tedy vybrán
nový redakční systém, který byl nainstalován na testovací doménu a po srazu budeme
pokračovat na přípravě nové podoby webových stránek.
Dále se členové shodli na registraci nové domény, která bude v budoucnu využita pro
propagační účely.
2) Týmový slogan, jeho finální podoba, využití
Schválený týmový slogan „Pozvěte vědu k vám domů“ bude využit pro novou podobu
webových stránek týmu a výrobu propagačních předmětů. Návrh přesné grafické podoby
bude doladěn při rekonstrukci webu.
3) Finální podoba týmových triček a stanovení plánu výroby
Byla dohodnuta finální podoba týmových triček i vybrán konkrétní druh materiálu. Po
doladění finální grafické podoby týmového sloganu se vrhneme na realizaci.
4) Vyhledávání nového výzkumu pro druhý český BOINC projekt, spolupráce s ČAS
Během srazu se Radimu Vančovi podařilo odstranit několik nedostatků na webu projektu
Asteroids@home, které bránily vydání tiskové zprávy. Zbývá už jen aktualizovat a umístit
na příslušný web podrobný návod pro nové počtáře v češtině, na jehož realizaci v
následujících několika týdnech se dohodl s Dušanem Vykouřilem.
Po dokončení těchto prací ředitel společnosti naváže na jednání s ČAS, které by mělo mít
tyto hlavní body:
- vydání společné tiskové zprávy o projektu a jeho úspěších,
- rozeslání nové výzvy potenciálním zájemcům o druhý český BOINC projekt,
- projednání konkrétní nabídky pomoci ze strany CNT o. p. s. i ČAS.

5) Dění okolo projektu Bitcoin Utopia, týmové stanovisko k celé situaci
Členové správní rady se dohodli na následujícím postupu v řešení dění okolo projektu:
- Na místě bylo sepsáno oslovení pro přední představitele největších týmů v systému
BOINC, včetně Davida Andersona, ve kterém jsou podrobně popsány všechny
negativní oblasti, i jejich negativní dlouhodobé dopady na celý systém BOINC.
Snahou vedení společnosti bude vyřazení projektu s globálních statistik, nebo
razantní úprava výše ohodnocení na projektu.
- Ředitel společnosti byl pověřen jednáním s dodavatelem ASIC zařízení, které
projekt ke svému provozu potřebuje a zjištěním podrobností o finanční náročnosti.
Na základě reakcí a uvedených zjištění bude prostřednictvím týmového fóra dohodnut další
postup.
6) Možnost prezentace týmem doporučené počítačové sestavy pro DC na webu CNT
Na místě byly vybrány komponenty pro možné sestavení dvou různě výkonných
počítačových sestav. Tyto budou představeny na týmovém fóru ke zhodnocení ostatním
členům týmu a po dokončení výběru umístěny ve článku na týmovém webu. Dále byl ředitel
společnosti pověřen jednáním s předními prodejci v naší republice, se kterými se pokusí
vyjednat výhodnější cenové podmínky na tyto konkrétní sestavy a jejich prezentaci na jejich
stránkách.
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