
Zápis ze zasedání kolejní rady 

ze dne 21. 1. 2013 

 

Zasedání svolal a řídil: Martin Šeremeta 

Program: 

1. Snídaně/večeře v menze  

2. Nové vybavení tělocvičny  

3. Posilovna  

4. Dataprojektor  

5. Pingpongový stůl  

6. Mýdlo v umývárnách  

7. Kontejnery na sklo  

8. Rozšíření možností cvičení v tělocvičně 

9. Studovna  

10. Kouření na 1. patře  

11. Různé 

 

Ad 1)  

Po dohodě s vedoucí 1. správy KR uspořádá anketu mezi studenty – k dalšímu projednání věci dojde na 

základě jejích výsledků 

Ad 2) 

Před Vánoci kolej zakoupila na žádost KR florbalové branky, míče na fotbal a volejbal a badmintonové 

rakety. 

Ad 3) 

KR po diskusi se studenty rozhodla, že se z vybraných peněz zakoupí nová lavice na bench, stepper a 

rotoped, nová osa na benchovou činku a medicinball  

Ad 4) 

Na žádost kolejní rady kolej zakoupila dataprojektor. Dataprojektor je k zapůjčení u členů kolejní rady za 

účelem NIKOLI VEŘEJNÉHO promítání, rezervace osobně či emailem u předsedy kolejní rady. 

Ad 5) 

Byl zakoupen pingpongový stůl, jenž je k dispozici ve společenské místnosti. 



Ad 6) 

Ve 3. a 4. patře pravidelné doplňování mýdla již funguje, ale je to iniciativa samotných studentů, nikoliv 

koleje. O mýdle na 1. a 2. patře se bude jednat. Pakliže bude i zde o mýdlo zájem, je potřeba najít 

dobrovolníky, jež se budou starat o jeho doplňování. 

Ad 7) 

Vedení koleje odmítá zakoupení kontejnerů na sklo do jednotlivých pater. Studenti mají možnost skleněný 

odpad třídit do kontejneru ve dvoře. 

Ad 8) 

V. Šochman informoval o zájmu některých studentek rozšířit z vlastní iniciativy možnosti cvičení v tělocvičně 

(pilatek, zumba apod.). Zájemci o organizaci dalších lekcí cvičení se mohou obrátit na předsedu KR, neměl 

by být zásadní problém. 

Ad 9) 

Na žádost studentů byly do studovny v 1. patře byly přidány 3 nové stoly a další židle. 

Ad 10) 

Studenti si stěžují na koření na 1. patře. KR se s vedením koleje dohodla na sjednání nápravy – zamezení 

přístupu do tzv. „díry“. 

Ad 11) 

- KR žádá vedení koleje o zakoupení závěsů do TV místnosti – v úrovni oken jsou lampy, které 

obtěžují při promítání. 

- Studenti z pokojů poblíž kuřárny na 4. p. žádají o pořízení dveří do předsíňky před pokojem. Na 

základě stížností sl. Holasové KR doporučuje instalaci stejných dveří do předsíňky na 1. patře. 

- KR žádá vedení koleje o rozšíření přístřešku na kola ve dvoře. Rozměry současného příspěvku 

zdaleka neodpovídají potřebám studentů 

 

 

Zapsal: Martin Šeremeta 

  

PS: Omlouvám se studentům za opožděné vydání zápisu vzhledem k zaneprázdněnosti v tomto 

období.  

 

 


