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Zápis ze zasedání kolejní rady v Hradci Králové 

Přítomní: Josef Girgel, Zuzana Huľová, Veronika Vlčková, Martin Ondrej, Samuel Berec 

Nepřítomní: Vojtěch Erbrt, Robert Šrejma 

Hosté: Alena Fléglová (vedoucí 7. správy KaM) 

1) Zahájení a schválení programu 

a) rozpočet 

b) peníze z minulého roku 

c) židle 

d) pračky 

e) kouření 

 

2) Předměty řešení 

a) Rozpočet na budoucí rok 

i) nová skleněná výplň na A1 

ii) tapetování 40 pokojů na A1 

iii) nové linoleum na schodiště na A3 

iv) nové linoleum do některých pokojů 

v) obnova 1 koupelny 

vi) revize osvětlení 

vii) posílení rozvodu zásuvek 

viii) nové hasičské přístroje 

ix) malováni chodeb mezi A1-A2 a A3-A4 

Závěr: rozpočet jednohlasně schválen 

 

b) Zůstatek peněz z minulého roku 

i) nové záchody na Kolejích Jána Palacha 

ii) rekonstrukce koupelen na A1 – 3. patro ženy, 4. patro muži 

iii) revize v menze, oprava myčky 

iv) špunty do uší 

v) 20 nových postelí 

 

c) Židle 

i) problém: studenti si stěžují na nové židle, jsou nepohodlné, často se lámou, je to 

neekonomické 

ii) řešení: židle se nakupovali centrálně z Prahy nedávno, nejsou peníze na další výměnu 

 

d) Pračky 

i) problém: je málo praček na A1 fungují 2 pračky, na A4 jedna 

ii) řešení: je v plánu koupit novou pračku na A1 
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e) Kouření 

i) problém: studenti si stěžují, že se kouří na schodech a nikdo s tím nic nedělá 

ii) řešení: myslíme si, že možnost kouřit na schodech je mezi lidmi tak zažitá, že není reálná 

možnost dostat je s kolejí, proto zvažujeme možnost vytvořit na každém bloku kuřárnu, 

kdo by pak byl viděn na schodech, dostal by pokutu 

 

Další kolejní rada proběhne v březnu. 

 

zapsala: Veronika Vlčková 

Josef Girgel 

předseda kolejní rady v Hradci Králové 


