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Zápis ze zasedání kolejní rady v Hradci Králové 

Přítomní: Josef Girgel, Zuzana Huľová, Veronika Vlčková, Martin Ondrej, Samuel Berec, Vojtěch Erbrt, 
Robert Šrejma 

Hosté: Alena Fléglová (vedoucí 7. správy KaM) 

1) Zahájení a schválení programu 
a) bufet 
b) trouba 
c) eduroam 
d) definitivně schválený rozpočet na další rok 
e) další připomínky 

 
2) Předměty řešení 

a) Bufet 
i) návrh: studenti by chtěli bufet, kde by se dali koupit například rohlíky, saláty, máslo, sýry, 

salám…  
ii) řešení: teoretickým řešením by byl prodej na recepci, ale tam se mohou prodávat jenom 

balené potraviny, menza by teoreticky mohla připravovat balené obložené housky, 
saláty…, které by si studenti ráno vyzvedli, je potřeba se dohodnout s paní Zámečníkovou 

 
b) Trouba 

i) návrh: studenti by uvítali na kolejích trouby 
ii) řešení: zatím se koupí jedna trouba, která by byla umístěna v prostorách bývalého VŠ 

klubu, později by se případně pořídili další trouby, trouby by se půjčovali na kolejenku  
 

c) Eduroam 
i) problém: internet na kolejích pořád vypadáva 
ii) řešení: wifi má na starost FAF, kabelový internet LF – hledají se prostředky na obnovu 

(rektorát) 
 

d) Definitivně schválený rozpočet na další rok 
i) tapetování 40 pokojů na A1 
ii) nové linoleum na 6. patro na A4 + schody, kde je potřeba 
iii) nové linoleum do některých pokojů – půl patra 
iv) obnova 1 koupelny holčičí 
v) nátěr požárního schodiště 
vi) jestli nebudou peníze na výměnu celé skleněné výplně na A1, vymění se okna v učebně 

na A2 
vii) nové hasičské přístroje 
viii) Palach. koleje – malování chodeb 
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e) Další připomínky 

i) Ondra Král – jsou na něj stížnosti, bohužel anonymní – nemůžeme s tím nic udělat, lidi, co 
si na něj stěžují, by museli vyjít z anonymity, zkusíme je přesvědčit 

ii) k slečně na A4 se někdo pořád dobíjí, přestěhovat se nechce 
iii) z lednic na patře se krade jídlo – neumíme to vyřešit 

 
Další kolejní rada proběhne v květnu. 
 
zapsala: Veronika Vlčková 

Josef Girgel 
předseda kolejní rady v Hradci Králové 


