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Databáze správců VPS
Spolek nemůže zajišťovat správu obsahu jednotlivých VPS. Členové se ale mohou mezi sebou
dohodnout na podmínkách (včetně ﬁnanční odměny), za kterých si mohou vzájemně pomoc
nabídnout. Následující seznam obsahuje členy, kteří zde veřejně nabízejí své služby. Zapsat se může
kterýkoliv člen, prosíme o udržení šablony a abecední pořadí.

Jméno
umím spravovat: (php, java, rails, mysql, mail, apod.)
zkušenosti/reference (odkaz na web)
volitelně hodinová sazba, cena dohodou, měsíční paušál…
kontakt - web, e-mail, jabber, telefon…

Michal Dobšovič
umím spravovat: RedHat, CentOS, Scientiﬁc Linux, Debian, *buntu, Apache, MySQL, PHP,
Postﬁx, Dovecot, SpamAssassin, Zabbix, DNS
Windows Server, SQL Server, Exchange Server, …
lektor, sysadmin Chipita Group SA (cca 18tis. zamestnancov), sysadmin nalgoo.com (OpenVZ),
Microsoft Certiﬁed Trainer od r. 2007, s Linuxom sa zabavam od svojich 10 rokov, cize cca 18
rokov
okrem spravy ta to viem aj naucit a vysvetlit aj suvislosti (cize nie, ako to nastavit, ale PRECO to
tak nastavit)
cena 50 eur/zacata hodina + DPH, pripadne dohoda, pausal dohodou v zavislosti od SLA
mail: michal ZAVINAC dobsovic BODKA eu
web: http://www.itlearning.sk/

Jaromír Dvořáček a ServerNaMiru.cz
Jako původně systémák a následně projekťák podporuji týmy vývojářů už 10+ let. Zaměřuji
se na pochopení reálných byznysových potřeb a nejkratší cestu k cíli. Vedu stabilní a
dlouhodobě odladěný tým — s námi za cenu jednotlivce získáte zastupitelnost a širší škálu
schopností.
spravujeme: AWS, CentOS, Debian, Ubuntu a komplet prostředí pro vývojáře (docker, gitlab,
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jenkins, mariadb, elasticsearch, mongodb, redis, hadoop, nginx, haproxy, php-fpm, zabbix,
ansible)
zkušenosti: HA systémy, deployment, automatizace, orchestrace, detailní monitoring, vícekanálové zálohy, optimalizace
reference: naši klienti oceňují bezproblémovou komunikaci, dodržování termínů a rozpočtů
hodinovka 950 Kč a měsíční paušály
kontakty: Server na míru, vas@servernamiru.cz

Ondra Flídr
umím spravovat:
debian
web: apache, nginx, php, mysql, memcache, redis, rabbitmq
mail: postﬁx, dovecot, rspamd
ostatni: ELK stack, openvpn, jenkins, gitolite, gitlab, HAProxy, keepalived, traeﬃc a další.
zkušenosti/reference: 5 let infrastructure architect pro Brand Embassy, teď senior linux admin
pro VSHosting
Jednorázové zakázky od 500kč/hod. bez DPH, dlouhodobé projekty dohodou.
email: ﬂidr@webeo.cz

Josef Jebavý
Správou linuxových serverů se zabývám od roku 2003.
Mám zkušnosti se správou: Debian, *buntu, CentOS; web: Apache + MySQL + PHP, mail: Postﬁx
+ Dovecot, VoIP: Asterisk, OpenVPN, Nginx, IPSConﬁg a další.
Mohu pomoci jednorázově nebo zajistit pravidelnou správu serveru.
Email: email@josefjebavy.cz
Web: https://www.josefjebavy.cz

Jakub Jirůtka
Jsem vývojář a admin v jedné osobě. Patřím mezi aktivní přispěvatele do Alpine Linuxu,
především vytvářím a spravuji balíčky. Mám cca 7 let zkušeností s Gentoo (to mj. implikuje, že
znám Linux docela do hloubky). S Linuxem jsem začal poprvé experimentovat asi před 12 lety.
Spíš než stálou správu serverů nabízím konzultace a pomocnou ruku.
Umím spravovat: Alpine Linux, Gentoo; nginx, PostgreSQL, KnotDNS, OpenVPN, GitLab, LXC,
Ruby, Python, Java a další.
Kontakt a proﬁly: jakub@jirutka.cz, jirutka na #vpsfree, @JakubJirutka, github.com/jirutka,
linkedin.com/in/jirutka
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David Karban
starám se primárně o nejrůznější instalace webových serverů s php, od jednoduchých, po HA
instalace
mám rád elegantní a funkční řešení, bez zbytečného overheadu
používám Ansible, openvz, zfs
hodinová sazba: 1500 Kč/h + DPH, běžná práce účtována po minutách, urgentní (ihned) za
započatou hodinu
měsíční správa serveru: 2000 - 5000 Kč + DPH, v závislosti na SLA
web: https://www.karban.eu/

Věroš Kaplan
stará se o Python a uwsgi, Jenkins, git, Icinga, Logstash, příbuzné Dev či Ops nástroje
více než patnáct let zkušeností v oboru
hodinová sazba: 950 CZK/hod, měsíční paušál od 2000 CZK
web: http://navolnenoze.cz/prezentace/veroslav-kaplan/
web: https://wftech.cz/

Michal Zobec (ZOBEC Consulting)
umím spravovat: Debian, Ubuntu, Apache, MySQL, PHP, Postﬁx, DNS, certiﬁkáty a další
tvorba webových stránek na Wordpressu, včetně eshopů
tvorba aplikací v PHP, C# (.NET Framework)
Microsoft Windows Server, SQL Server, Exchange Server a další
spolupráce jak se živnostníky a malými ﬁrmami, tak s nadnárodními společnostmi jako HP, E.ON
reference viz proﬁl na webu http://navolnenoze.cz/prezentace/michal-zobec/
hodinová sazba: 800 Kč/hod + DPH, měsíční paušál od 2000 Kč (dle domluvy)
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email: obchod ZAVINAC zobec AT net
web: http://navolnenoze.cz/prezentace/michal-zobec/
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