O KLUBU POD-O-LEE

Kolejní klub Pod-O-Lee, spolu s dalšími kolejními, zájmovými a externími
kluby, je součástí Studentské unie ČVUT. Naším primárním cílem je zastupování
studentů a hlavně zlepšování a zpříjemňování bydlení zde na koleji Podolí.
Proto ubytovaným nabízíme připojení k superrychlému internetu v rámci
akademické sítě, provozujeme moderně vybavenou posilovnu a tělocvičnu
se saunou (Pod-O-Gym) a přinášíme možnost účastnit se zajímavých kulturních,
společenských a sportovních akcí.
Členem Klubu Pod-O-Lee se stává každý, kdo zaplatí příslušný příspěvek, aby
mohl využívat benefitů daného členství. Vybrané příspěvky slouží k zajištění
chodu a dalšího rozvoje daných služeb. O chod Klubu a jeho hospodaření se stará
Představenstvo, které rádo uvítá i nové aktivní a prospěšné členy.

SLUŽBY KLUBU POD-O-LEE

V dnešní době se člověk, a především student, neobejde bez připojení
k internetu, a proto Klub Pod-O-Lee poskytuje připojení k akademické síti
od CESNETu, který jej zajišťuje celému ČVUT. K tomu se tedy váží určitá
pravidla chování na síti jako například zákaz stahování přes torrenty! Proto věnuj
dostatečnou pozornost informacím ohledně sdílení a stahování, které najdeš na
sit.pod.cvut.cz.
Ve zdravém těle zdravý duch! A proto všichni hurá do Pod-O-Gym (boční vchod
v budově Menzy), kde můžeš nejen posilovat (zvedat činky nebo trápit tělo na
různých strojích), šplhat po nízké lezecké stěně (boulderu), či se účastnit
nejrůznějších kurzů, ale také můžeš nahřívat své kosti v naší sauně. Největší
siláci pak mohou v listopadu změřit své síly v Podolském Benchpressu. Důležité
informace o chodu Pod-O-Gym nalezneš na webu gym.pod.cvut.cz.
Pokud trápíš sluch okolí nějakým hudebním nástrojem a nechceš svým
umem přivádět k nepříčetnosti své spolubydlící, můžeš využít Hudebnu Klubu
Pod-O-Lee (suterén bloku B). Pokud se něco naučíš, můžeš se pak o svůj um
podělit s ostatními a zahrát si na podolských Jam Sessions. Rezervační systém
a pravidla Hudebny, najdeš na odkazu hudebna.pod.cvut.cz.

AKCE

Ke studentskému životu patří také zábava, a proto v průběhu celého roku pro
Tebe připravujeme různé akce. Mezi největší z nich patří hudební festival MEZI
BLOKY, sportovní den Pod-O-Day a pro nově příchozí informační Akce Prvák,
kde se dozvíš vše potřebné o životě na koleji přímo od vedení Klubu a špiček
ČVUT a SÚZ. Každoročně také zveme zájmové a externí kluby Studentské unie
ČVUT (jako například GaLiBi, Křesťanský klub, STOH, ESC či IAESTE).
Kromě našich dalších aktivit, jako jsou třeba herní večery stolních her
(místnost B206) nebo počítačové (Hackerspace) a dílenské (Bastlírna) projekty
v Pod-O-Labu (přízemí bloku E), se staráme i o kolejní místnosti, které patří do
správy SÚZ, jakými jsou Kolárna (přízemí bloku F), Sudovna (suterén bloku B)
nebo další místa zmíněná v odstavci CO S VOLNÝM ČASEM.
Zajímá Tě, proč to všechno děláme ve svém volném čase a bez nároku na
finanční ohodnocení? Důvodem jsou zkušenosti, které se Ti budou hodit při
výkonu povolání a hlavně vzájemný kamarádský přístup. Přijď se tedy i Ty podílet
na chodu Klubu, kde získáš zkušenosti, nové kamarády, někdy se i pobavíš
a hlavně budeš hrdý na to, co jsi vytvořil! Možnost uplatnění mají opravdu
všichni, kteří tu bydlí, bez ohledu na VŠ, kterou studují. Zajímá Tě síťařina,
programování, „bastlení”, posilování, grafika, technika vůbec, příroda, jak
fungují akce, či bys chtěl rozjet nějaký vlastní projekt?
Napiš na adresu projekty@pod.cvut.cz a přidej se k nám. Rádi Tě mezi námi
uvítáme!

Členské příspěvky musíš uhradit na účet číslo: 99919040/2010, vedený u Fio
banky. K souhrnné částce vybraných služeb musíš jako Variabilní symbol
připojit své ID (čtyřmístné číslo, které máš přidělené v DUSPSu) a níže
uvedené Specifické symboly, které se váží k vybrané službě.
Služba
Přístup pouze do počítačové učebny
Připojení k akademické síti (včetně přístupu do PC učebny)
Pod-O-Gym
Hudebna

Částka
100,- Kč
800,- Kč
600,- Kč
350,- Kč

Specifický symbol
1
2
3
4

Pokud budeš chtít využívat více služeb, sečti patřičné částky a seřaď
vzestupně příslušné Specifické symboly.
Příklad: Chci mít připojení k internetu a chodit do posilovny Pod-O-Gym,
zaplatím 1400,- Kč (800+600 Kč) a jako Specifický symbol uvedu číslo 23.
Bližší informace se dozvíš na Akci Prvák, která proběhne v úterý 13. října
2015 od 20:00 v jídelně Menzy Podolí.

Průvodce Prváka po Podolí

ŽIVOT NA KOLEJI

LOŽNÍ PRÁDLO

Teď už máš určitě nastěhované své věci na pokoji. Pokud sis
s sebou nepřivezl vlastní povlečení či lampičku, nezoufej! Na bloku F
Ti je zapůjčí ve Skladu, jen si nesmíš zapomenout vzít kolejenku.
Otevírací hodiny ve Skladu na bloku F i Ubytovací kanceláře
u Vrátnice nalezneš s dalšími užitečnými informacemi na webu
www.pod.cvut.cz nebo www.suz.cvut.cz (Koleje - Koleje Podolí Aktuality). Až zde budeš končit s ubytováním, nezapomeň do Ubytovací
kanceláře přinést potvrzení ze Skladu, že jsi veškeré zapůjčené věci
vrátil a nechal si zkontrolovat pokoj od paní hospodářek.

PLATBA KOLEJNÉHO

PRVNÍ DEN NA KOLEJI
Stojíš ve frontě s ostatními vyděšenými nováčky. Neboj, každý
z nás si to prožil. Pokud věnuješ 10 minut svého času a pozorně
si přečteš tohoto Průvodce, dozvíš se, jak zde můžeš trávit volný
čas, co všechno zde můžeš zažít, kde shánět informace nebo jak se
seberealizovat. V kostce Ti vysvětlíme, jak se ze všeho nezbláznit.

KANCELÁŘ
Kancelář je prvním místem, které na koleji navštívíš. Sedí tam
dvě příjemné dámy, které Ti dají veškeré náležitosti k ubytování.
Později budeš k okénku vlevo chodit s platbami za kolejné a doprava
vyřizovat změny ve smlouvách a další věci, spojené s Tvým bydlením.
Dnes Ti však pomůže jakákoliv z nich, jen na ně buď prosím milý,
mají pouze dvě ruce a dělají, co mohou. Frontu bohužel neurychlí!
Než se dostaneš na řadu, vyzvedni si smlouvu a další formuláře ve
„Skleníku” (přístřešek naproti Vrátnici) a nezapomeň si také připravit
občanský průkaz, fotografii a dostatečnou hotovost (kolejné +
pojištění cenných věcí = cca 3000,- Kč). Také se můžeš zatím
registrovat do Kolejního klubu Pod-O-Lee v zeleném infostánku vedle
„Skleníku”. O aktivitách Klubu, které Ti zpříjemní život na koleji, se
dočteš na druhé straně.

BLOKY
Až budeš mít frontu za sebou a budeš držet klíč v ruce, vydej se
na svůj pokoj na bloku, který Ti byl přidělen. Na blok se dostaneš
po zadání vstupního kódu, který Ti dali ve „Skleníku”. Bloky na koleji
Podolí označujeme písmeny A až F. Později si na Vrátnici vyzvedni
i kódy na ostatní bloky, abys mohl navštěvovat své kamarády
a klubové místnosti (kódy jsou zvlášť pro A+B, D+E a C+F).

Mimo povinné kauce a pojištění, které zaplatíš jednorázově, musíš
každý měsíc uhradit kolejné. A to nejpozději do 15. daného měsíce.
Kolejné se platí přes inkaso nebo převodem pomocí systému GoPay.
Podrobné informace (číslo bankovního účtu, variabilní symbol,
a další) najdeš v ISKaMu SÚZ na webu web.suz.cvut.cz. Pokud takto
nemůžeš kolejné platit, je třeba požádat o povolení hotovostní platby
(informace Ti poskytnou v Ubytovací kanceláři). Pokud zaplatíš až po
15. v měsíci, naběhne Ti penále 25,- Kč za každý den prodlení, a navíc
přijdeme o měsíční příspěvek do fondu na zvelebování společných
míst na koleji. Minimálně jednou za 2 měsíce by ses měl stavit
v Kanceláři i s kolejenkou a nechat si do ní platbu kolejného potvrdit.

HLAD JE NEJLEPŠÍ KUCHAŘ

Každý jistě ocení, že po náročném dni ve škole nemusí vařit. Proto
zde máme naši Podolskou Menzu. Peníze na kartu si můžeš nabít
u pokladny jakékoliv Menzy ČVUT, a také ve všech Menzách Ti tato
karta platí. Pokud si chceš jídlo vybrat v pohodlí svého pokoje, stačí se
podívat na aktuální jídelní lístky všech stravovacích zařízení ČVUT na
jejich webu agata.suz.cvut.cz. Máš-li chytrý telefon, můžeš si na téže
stránce stáhnout aplikaci Menzy ČVUT do svého mobilu.
Jsi-li však zvyklý na vlastní „domácí” kuchyni, můžeš využít kuchyněk
na bloku. Ve společných kuchyňkách najdeš mikrovlnnou troubu,
elektrický plotýnkový vařič, dřez a na bloku C i trouby na pečení. Povol
uzdu svému kulinářskému umu, ale v mezích možností kuchyňky
a s ohledem na to, že jsou na bloku i jiní lidé. Není nic lepšího, než přijít
na blok a cítit něčí spálené cosi. Suroviny na vaření můžeš nakoupit
v blízkém obchodním centru Arkády Pankrác (Albert), kousek za nimi
najdeš Billu, a pro ty nejlínější je přímo nad stanicí metra Pražského
Povstání Tesco express.

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM

Určitě jsi při nástupu nahlásil všechny své cenné věci? Pokud ne,
důrazně doporučujeme to učinit. Je třeba mít na paměti, že pokoj
není trezor! Na nenahlášené cennosti se pojištění nevztahuje, stejně
jako na věci odcizené z nezamčeného pokoje, proto když odcházíš
z pokoje, zavři okno a zamkni dveře na dva západy. Vzhledem
k tomu, že zde není vrátnice na každém bloku, nikomu koho neznáš
nesděluj kód ke dveřím, do bloku ho nepouštěj a kontroluj řádné
zavření vstupních dveří. Pokud přeci jen uvidíš někoho podezřelého na
bloku, nenech si to pro sebe, ale nahlas to Správci bloku, ve
Facebookové skupině bloku nebo na Vrátnici.

ZÁVADOVÝ SYSTÉM
Jakoukoliv závadu na Tvém pokoji, ale i ve společných prostorách,
Ti pomohou vyřešit zkušení údržbáři. Informovat je o problémech
můžeš pomocí Knihy závad umístěné na Vrátnici nebo osobně na
bloku D. V případě zabouchnutých dveří Ti po předložení kolejenky
může pokoj otevřít kterýkoliv Správce bloku či další členové z vedení
Klubu Pod-O-Lee, uvedení v Tabulce práv na nástěnce každého
bloku.

NOČNÍ KLID
Jako všude, i na kolejích platí noční klid. Neznamená to však, že se
všichni ve 22:00 musíme zavřít ve svých pokojích. Buď ohleduplný
ke svým spolubydlícím, nejen na pokoji, ale i na celé koleji. Přeci jen
někteří potřebují studovat dlouho do noci. Pokud Tě bude někdo
rušit, zkus to s ním nejdřív vyřešit osobně. Pokud to nepomůže, zkus
to u Správce svého bloku a pokud ani to nezabere, dojdi na Vrátnici...
Jsi-li noční pták, můžeš vyrazit do víru velkoměsta. Noční
autobusy Ti z města jedou každých 15 minut (504 staví i u kolejí na
Děkance). Pokud se Ti však nechce jít daleko, máme zde ze strany
budovy Menzy Music bar Madona (od úterý do soboty) nebo si můžeš
rezervovat Sudovnu na bloku B i s pípou na rezervace.pod.cvut.cz.

CO S VOLNÝM ČASEM
Dozvěděl ses, jak a do kdy platit kolejné, kde si vyměnit povlečení,
kam zajít na jídlo, co dělat, když tě spolubydlící v noci nenechají
spát. Je na čase se také dozvědět, jaká rozptýlení zde na kolejích
můžeš využít. Pokud potřebuješ ke svému studiu klid a na pokoji
se nemůžeš soustředit, můžeš využít Studoven na blocích A, B
a D. Naopak pro zábavu s přáteli nebo další sportovní aktivity zde
máme stolní tenis (boční suterén bloku A), kulečník (přízemí bloku
D), stolní fotbálek (4. patro bloku A) nebo si můžeš zahrát deskové
hry (2. patro bloku B). Nemáš-li zrovna k dispozici počítač, nic
není ztraceno! K internetu se můžeš připojit i v Počítačové učebně
(suterén bloku C), kde nalezneš i klubovou tiskárnu s nejlevnějším
tiskem v okolí. Jak ji používat, Ti poradí odkaz tisk.pod.cvut.cz. Také
tu máme gril, který si můžeš rezervovat a posedět u něj s přáteli.
Po jeho rezervaci v Klubu je nutné požádaní o souhlas s grilováním
u vedoucí koleje paní Makulové (emailem na adrese: Makulova@
suz.cvut.cz a v kopii kolej@pod.cvut.cz), minimálně 2 dny předem.
Bližší informace k jednotlivým místnostem a dalším vyžitím najdeš
na klubovém webu www.pod.cvut.cz. Jistě jsi zaregistroval i „bazén”,
který je však hasičskou nádrží. O ní se informuj u starších kolegů.

UŽITEČNÉ ODKAZY
www.pod.cvut.cz
www.facebook.com/groups/klub.Podolee
www.suz.cvut.cz
agata.suz.cvut.cz
www.su.cvut.cz
www.ahojtechniko.cz

