Krkonošský aeroklub Vrchlabí

19. 2. 2020, 14:51

Komu: vitovcova@aecr.cz

Re: Žádost
Dobrý den paní Vítovcová,
děkuji z objasnění, které však reálný obsah metadat nijak nevysvětluje. Což
nyní zanedbejme, s ohledem na obsah zápisů to lze pochopit.
Asi nevíte proč některé zápisy, které máme archivované dokumentační
strukturou AKVR nyní ve složkách chybí (kupříkladu KKPL 2019 období
16.09.2019 – 23.09.2019)? A také, OSK Bezmotorové létání nemá žádné
zápisy? A nakonec, OSK AKRO neměla minulý rok žádné zasedání? Ani ne
OSK Všeobecné letectví?
Zdravím,
Karel Horáček
Předseda Krkonošského aeroklubu Vrchlabí
---------- Původní e-mail ---------Od: Dagmar Vítovcová <vitovcova@aecr.cz>
Komu: Krkonošský aeroklub Vrchlabí <akvr@seznam.cz>
Datum: 19. 2. 2020 14:37:04
Předmět: Re: Žádost
Dobrý den, pane Horáčku,
vím to naprosto přesně. Je to z toho důvodu, že jsem musela celou složku
vymazat, vytvořit jí znova a tím vytvořit i samotný obsah složky.
Pokud chcete vidět metadata vytvoření jednotlivých zápisů, musíte se
proklikat na složku: JEDNÁNÍ v evidenci. Jednotlivé zápisy byly vytvořeny
vždy cca do 3 dní od konání zasedání výboru. Ale to zajisté uvidíte.
V případě dotazů jsem Vám plně k dispozici.
Krásný den.
Ing. Dagmar Vítovcová

Secretary General AeČR

Aeroklub České republiky
Dělnická 12, 170 00 Praha 7
Web: aecr.cz
Mobil: +420 607 121 441
E-mail: vitovcova@aecr.cz

19. 2. 2020 v 14:05, Krkonošský aeroklub Vrchlabí <akvr@seznam.cz>:
Dobrý den paní Vítovcová,
potvrzuji, že dokumenty jsou nyní viditelné a lze je stáhnout. Asi nevíte,
proč metadata souborů hovoří o jejich nedávném vytvoření?

Zdravím,
Karel Horáček
Předseda Krkonošského aeroklubu Vrchlabí

---------- Původní e-mail ---------Od: Dagmar Vítovcová <vitovcova@aecr.cz>
Komu: Krkonošský aeroklub Vrchlabí <akvr@seznam.cz>
Datum: 19. 2. 2020 11:53:48
Předmět: Re: Žádost
Dobrý den, pane Horáčku,
nyní mám informaci od více zdrojů, že dokumenty v evidenci jsou

viditelné.
Hezký den.
Ing. Dagmar Vítovcová
Secretary General AeČR
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Aeroklub České republiky
Dělnická 12, 170 00 Praha 7
Web: aecr.cz
Mobil: +420 607 121 441
E-mail: vitovcova@aecr.cz

18. 2. 2020 v 20:09, Krkonošský aeroklub Vrchlabí <akvr@seznam.cz>:
Dobrý večer paní Vítovcová,
podobně jako názor na řazení dokumentů, mám i dosti odlišný názor
na to, co je konstruktivní řešení. Já považuji za konstruktivní takové
řešení, které směřuje k cíli rychle a funkčně. Což jsou kritéria, která
zaslání požadovaných dokumentů mailem naplní, neboť můj
požadavek bude bezezbytku uspokojen. Zároveň s tím, by nebyla
nikterak dotčena vaše bohulibá snaha o vyřešení publikace
dokumentů tak, jak to ukládají stanovy našeho Svazu a jak se o to,
znovu to musím ocenit, usilovně již řadu dní snažíte.
I ve svém odlišném názoru ohledně řešení mého požadavku nyní snad
uznáte, že čas který jsme ve věci již ztratili nesvědčí o konstruktivním,
ale naopak o nekonstruktivním řešení. Proto znovu žádám o zaslání
zápisů mailem.
Pěkný večer,
Karel Horáček
Předseda Krkonošského aeroklubu Vrchlabí

---------- Původní e-mail ---------Od: Dagmar Vítovcová <dagmarvitovcova@gmail.com>
Komu: Krkonošský aeroklub Vrchlabí <akvr@seznam.cz>
Datum: 18. 2. 2020 18:42:46
Předmět: Re: Žádost
Dobrý večer pane Horáčku,
Vaše řešení problému ( odeslání zápisu emailem) mi nepřijde
konstruktivní. Zvlášť v případě, když (jak píšete) to nefunguje vícero
lidem. Popravdě na mě jste se obrátil pouze vy, nikdo jiný. KKPL,
konkrétně pan Mezera, po mě pouze chtěl, aby zápisy byly zadány na
cloud, kde je viděl a neměl s tím problém. Alespoň tedy se již na mě
neobrátil, že by nějaký problém vyvstal.
Prosím zkuste ještě jednou návod, který jsem Vám zaslala níže.
Provedla jsem zde ještě nějaké úpravy, tak snad již by mělo vše být v
pořádku. Ráda bych problém vyřešila ke spokojenosti všech, nikoliv
jednotlivce.
Předem děkuji za spolupráci.
Hezký večer.
Ing. Dagmar Vítovcová
Secretary General AeČR
<image001.png>

Aeroklub České republiky
Dělnická 12, 170 00 Praha 7
Web: aecr.cz
Mobil: +420 607 121 441
E-mail: vitovcova@aecr.cz

18. 2. 2020 v 16:42, Krkonošský aeroklub Vrchlabí
<akvr@seznam.cz>:

Dobrý den paní Vítovcová,
musím poděkovat za vaší ochotu a snahu zapracovat na systému
členění. Nicméně, po mém úspěšném přihlášení je situace zcela
stejná jako včera, předevčírem, před týdnem, i měsícem, výsledek
je tedy nulový. Zároveň mám pro vás nepříjemnou zprávu, že ani
nikdo koho znám a na věc se svým přihlášením díval, nevidí nic
jiného nežli já. Dokonce ani KKPL, kde jsou také odstupující
členové Výboru, také nevidí diskutované zápisy, což lidé z KKPL
vyjádřili mimo jiné i svým zápisem ze dne 12.01.2020.
Z výše uvedených důvodů znovu žádám o zaslání zápisů mailem,
což vám ušetří spoustu práce a mě spoustu času. Také si troufám
tvrdit, že se zároveň jedná o řešení, které by jste případně ve
smyslu vaší předchozí zprávy chtěla hledat.
Děkuji a zdravím,
Karel Horáček
Předseda Krkonošského aeroklubu Vrchlabí

---------- Původní e-mail ---------Od: Dagmar Vítovcová <vitovcova@aecr.cz>
Komu: Krkonošský aeroklub Vrchlabí <akvr@seznam.cz>
Datum: 18. 2. 2020 16:26:29
Předmět: Re: Žádost
Dobrý den, pane Horáčku,
intenzivně jsem během včerejška pracovala na systému a
členění, tak aby Vám to vyhovovalo a bylo vše přehledné. Myslím,
že nyní budete spokojen.
Po přihlášení do evidence, klikněte na odkaz DOKUMENTY DOKUMENTY NEVEŘEJNÉ - ZÁPISY Z JEDNÁNÍ - VÝBOR AEČR a
zde naleznete jednotlivé roky.
Můžete prosím tento postup vyzkoušet a dát mi vědět, zda je
tento systém pro vás přijatelný, případně zda mám hledat jiné
řešení?

Velice děkuji za spolupráci a přeji krásný den!
Ing. Dagmar Vítovcová
Secretary General AeČR
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Aeroklub České republiky
Dělnická 12, 170 00 Praha 7
Web: aecr.cz
Mobil: +420 607 121 441
E-mail: vitovcova@aecr.cz

17. 2. 2020 v 23:03, Krkonošský aeroklub Vrchlabí
<akvr@seznam.cz>:
Dobrý den paní Vítovcová,
stále doufám, že požadované zápisy z jednání Výboru AeČR
zašlete mailem, neboť nefunkčnost odkazu jak jste jej zaslala je
nepochybná. To vše v tíživé situaci, kdy bohužel právě já patřím
mezi ty, které "velice originální členění dokumentů" AeČR
nepřivádí k nalezení požadovaného. Což je, postesknu si,
poněkud frustrující uvážím-li, že navrhování datových struktur je
součástí mé profese a do této chvíle jsem měl zato, že
problematice docela rozumím.
Děkuji a zdravím,
Karel Horáček
Předseda Krkonošského aeroklubu Vrchlabí

---------- Původní e-mail ---------Od: Krkonošský aeroklub Vrchlabí <akvr@seznam.cz>
Komu: Dagmar Vítovcová <vitovcova@aecr.cz>
Datum: 14. 2. 2020 18:19:40
Předmět: Re: Žádost

Dobrý den,
i já rozumím tomu, že každý preferuje jiný způsob členění.
Kupříkladu mě stačí jeden dokument zveřejnit jen jednou.
Co se týká přihlášení do evidence, nemám s ním problém,
pokud se to však netýká přihlášení z odkazu na adrese:
https://cloud.aecr.cz/index.php/apps/files/?
dir=/AeCR%20neveřejné/Zápisy%20z%20jednán%C3%AD/V
ýbor%20AeČR&fileid=934
Na této adrese mé heslo nefunguje. Tedy budu rád, když mě
jak říkáte pomůžete s přihlášením, nebo nejlépe, pokud mě
zašlete požadované zápisy Výboru.
Děkuji a zdravím,
Karel Horáček
Předseda Krkonošského aeroklubu Vrchlabí

---------- Původní e-mail ---------Od: Dagmar Vítovcová <vitovcova@aecr.cz>
Komu: Krkonošský aeroklub Vrchlabí <akvr@seznam.cz>
Datum: 14. 2. 2020 17:48:55
Předmět: Re: Žádost
Dobrý den, pane Horáčku,
ano, chápu, že každému vyhovuje jiné členění či ukládání. Já
považuji tento způsob ukládání za systematický a
přehledný, ale pokud máte jiný názor, ráda si jej vyslechnu a
případně zavedu Váš systém řazení.
Co se týká přihlášení do evidence, Vaše uživatelské jméno
je: karel.horacek@hsttechnologic.cz. Je tento email zadán
správně? Následně si můžete heslo vygenerovat nové. Mohu
Vás požádat o informaci, jací jiní statutární zástupci mají
problém s přihlášením? Klidně se na mě můžou obrátit a já
jim ráda poradím pomůžu, tak jak to běžně dělám, když se
na mě kdokoliv obrátí. Ale bohužel nyní jsem žádnou žádost

o pomoc s přihlášením nedostala.
Hezký večer.
Ing. Dagmar Vítovcová
Secretary General AeČR
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Aeroklub České republiky
Dělnická 12, 170 00 Praha 7
Web: aecr.cz
Mobil: +420 607 121 441
E-mail: vitovcova@aecr.cz

13. 2. 2020 v 15:43, Krkonošský aeroklub Vrchlabí
<akvr@seznam.cz>:
Dobrý den,
z adresy:
https://cloud.aecr.cz/index.php/apps/files/?
dir=/AeCR%20neveřejné/Zápisy%20z%20jednán%C3%A
D/Výbor%20AeČR&fileid=934
nelze zjistit nic, neboť chaos zde umístěných dokumentů
je dokonalý, některé dokumenty jsou mnohočetně
duplikované. Navíc ani ty, které v úložišti našeho
klubu máme (provádíme pravidelnou synchronizaci s daty
na webu AeČR), tato chaotická struktura již nenese.
na adrese:
https://evidence.aecr.cz/document/list?
topLevelDir=admin&path=Zápisy%20z%20jednán%C3%A
D%2FVýbor%20AeČR
nefunguje přihlášení mým heslem. Ale ani jiní statutární
zástupci ČO našeho Svazu funkční přístup nemají, jak
jsem ověřil ve třech na sobě nezávislých případech.

Postačí mě, když mě požadované zápisy zašlete mailem.
Pěkný den,
Karel Horáček
Předseda Krkonošského aeroklubu Vrchlabí
---------- Původní e-mail ---------Od: Dagmar Vítovcová <vitovcova@aecr.cz>
Komu: Krkonošský aeroklub Vrchlabí <akvr@seznam.cz>
Datum: 13. 2. 2020 13:08:18
Předmět: Re: Žádost
Dobrý den,
zápisy z Výboru jsou dostupné na
adrese https://cloud.aecr.cz/index.php/apps/files/?
dir=/AeCR%20neveřejné/Zápisy%20z%20jednán%C3%
AD/Výbor%20AeČR&fileid=934
Taktéž můžete jako statutární orgán nalézt po přihlášení
do evidence v záložce dokumenty, admin, zápisy z
jednání, Výbor AeČR
: https://evidence.aecr.cz/document/list?
topLevelDir=admin&path=Zápisy%20z%20jednán%C3%
AD%2FVýbor%20AeČR
Pokud máte ještě nějaký dotaz, jsem Vám k dispozici.
Krásný den!
Ing. Dagmar Vítovcová
Secretary General AeČR
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Aeroklub České republiky
Dělnická 12, 170 00 Praha 7
Web: aecr.cz
Mobil: +420 607 121 441
E-mail: vitovcova@aecr.cz

13. 2. 2020 v 12:31, Krkonošský aeroklub Vrchlabí
<akvr@seznam.cz>:
Dobrý den,
díky za přidání složky "usnesení" do struktury podkladů
k VIII Valné hromadě. S odkazem na zápis KKPL ze dne
12.01.2020 prosím o zaslání zápisů z jednání Výboru
AeČR za celý rok 2018 a celý rok 2019, také za jednání
v roce 2020, která proběhla. Ve struktuře webu AeČR v
neveřejném prostoru není možné dohledat nic.
Zdravím,
Karel Horáček
Předseda Krkonošského aeroklubu Vrchlabí

---------- Původní e-mail ---------Od: Dagmar Vítovcová <vitovcova@aecr.cz>
Komu: Krkonošský aeroklub Vrchlabí
<akvr@seznam.cz>
Datum: 13. 2. 2020 12:17:02
Předmět: Re: Žádost
Dobrý den, pane Horáčku,
všechny usnesení a další podklady pro Valnou
hromadu jsou k dispozici na
odkaze: https://aecr.cz/dokumenty-vh
Přístupové heslo bylo zasláno s pozvánkou na VH.
V případě dalších dotazů jsem Vám k dispozici.
Krásný den.

Ing. Dagmar Vítovcová
Secretary General AeČR
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Aeroklub České republiky
Dělnická 12, 170 00 Praha 7
Web: aecr.cz
Mobil: +420 607 121 441
E-mail: vitovcova@aecr.cz

13. 2. 2020 v 11:39, Krkonošský aeroklub Vrchlabí
<akvr@seznam.cz>:
Dobrý den,
prosím o zaslání zápisů-usnesení z Valných hromad
AeČR. Jmenovitě z V, VI, VII Valné hromady.
Děkuji,
Karel Horáček
Předseda Krkonošského aeroklubu Vrchlabí
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