Zpráva o hospodaření za rok 2008 (Kč)
PŘÍJMY

VÝDAJE

KONEČNÝ STAV

Členské příspěvky

1 200,00

Provozní náklady

28,00

Účet

2 372,00

Dary

6 500,00

Ceny do soutěží

0,00

Pokladna

320,00

Výdaje na propagaci

2 400,00

Majetek

0,00

Nákup HW

0,00

Propagační předměty

3 780,00

C e l ke m

2 428,00

C e l ke m

6 472,00

Vý s l e de k h o s p o d ař e ní

- 5 218,00

C e l ke m

7 700,00

http://www.CzechNationalTeam.cz

Výroční zpráva 2008

Czech National Team o.s.
Nádraží 549

Poděkování sponzorům, partnerům,
spolupracovníkům a členům týmu

Újezd u Brna, 664 53
IČO: 22724184

Velké poděkování patří především zakládajícím členům, kteří
umožnili vznik tohoto sdružení.

Za počáteční vklad do sdružení chceme poděkovat Dušanovi
Vykouřilovi (forest) který převedl do majetku sdružení
internetovou doménu včetně obsahu, věnoval propagační
předměty a další drobnosti.

Děkujeme také všem členům týmu Czech National Team za
odvedenou práci v distribuovaných výpočtech.

Rovněž patří poděkování všem respondentům týmového fóra.

Schváleno kontrolním výborem dne 28.06.2010

Základními cíli sdružení jsou
zejména přispívání k rozvoji a
popularizaci vědy formou
distribuovaných výpočtů, poradenská
a informační činnost v oblasti
distribuovaných výpočtů,
popularizace vědy a výzkumu,
působení v oblasti distribuovaných
výpočtů, správa, administrace a
zabezpečení provozu týmu Czech
National Team a webových stránek.

Členská základna

Složení řídících a kontrolních orgánů

•

V průběhu tohoto roku byl tým odsunut ze
čtvrté příčky na světě na konečnou šestou.
Těmi výkonnějšímy týmy byl Einstein at
work a Team 2ch.

Josef Mikula (Pepino65)
Dušan Majer (Dugi)
David Lucák (Meharts)

•

Byla spuštěna nová sekce webu, která
obsahuje profily zajímavých lidí z našeho
týmu.

Dušan Vykouřil (forest)

•

Na vánoce byla spuštěna nová subdoména
seti.czechnationalteam.cz.

•

Zároveň se také pořádal turnaj na projektu
QMC@HOME a SETI@home.

•

Na turnaji PrimeGrid's Challenge Series
jsme obsadili 22. místo.

•

V celoroční týmové soutěži Formule
BOINC jsme obsadili 10. místo.

•

Byly zprovozněny statistiky jednotlivců.

•

Tým se probojoval do TOP 400 týmů na
projektu Folding@home.

•

Tým dosáhl hranice RAC 1 450 000 a
800 000 000 kreditů.

•

Celkový počet členů (CPID) přesáhl 9000.

Výbor

Dušan Vykouřil (forest)
Radim Vančo (Kyong)
Vít Kliber (vkliber)

Dozorčí rada

Pokladník

Vydané články
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekapitulace uplynulého roku

Dvojdílný článek na PC Tuning obsahující velmi
vyčerpávající informace o DC obecně.
Další kapitola do článku Historie týmu.
Aktualizované flashové návody na připojeí do BOINC.
Cosmology@home
Orbit@home
Folding@home
Folding@home – cpu
World Comunity Grid
Jak češi pomáhali budovat z tepla svého domova částicový
urychlovač LHC
Týmy a rodinné BOINC poradenství , aneb úvod do
psychologie vztahů mezi počtáři

