
Zápis z mimořádného zasedání KR Jednota ze dne 9. 1. 2014 
 

Přítomní členové KR: Vojtěch Fidler, Václav Šafra, Nela Eflerová, Tomáš Mužík, Miroslav Šůs 
Zapisovatel: Miroslav Šůs 
 
Program 
1. Volba předsedy KR 
2. Závady v kuchyňce na 3.patře 
3. Náhradní klíče 
4. Různé 

 
Zápis z jednání 
1. Volba předsedy KR 
Z důvodu ukončení ubytovní předsedy KR Vojtěcha Fidlera proběhla volba nového předsedy KR. 
Zvolen byl Miroslav Šůs. 
Místopředsedou nadále zůstává Tomáš Mužík. 
 
2. Závady v kuchyňce na 3.patře 
KR byla obeznámena s vadnou mikrovlnou troubou a ucpanými digestořemi na 3.patře. KR se shodla, 
že dané závady stačí nahlásit do knihy závad. Předseda KR dané závady zapíše do knihy závad. 
 
3. Náhradní klíče 
KR byla informována o plánovaném odebrání náhradních klíčů z prostor vrátnice. Jestliže v budoucnu 
si studenti zabouchnou dveře, již nedostanou náhradní klíč, ale vrátná jim otevře univerzálním. 
KR s tímto jednomyslně nesouhlasí a bude trvat na současném systému náhradních klíčů. 
 
4. Různé 
4.1. Kliky 
V.Fidler poznamenal, že s plánovaným přístupem na kolej pomocí ISIC karty by mohlo dojít 
k navrácení klik na dveře pokojů. 
KR toto odložila na budoucí zasedání a rozhodne poté, jak se nový systém přístupu na kolej osvědčí.  
 
4.2. Snídárna 
KR znovu požádá vedení koleje o vyjádření ke změně systému v rezervacích snídárny. Navrhujeme 
současný systém zámluv a nutných souhlasů rozšířit o možnost zapůjčení klíčů oproti 3 kolejenkám 
studentů, kteří do snídárny chtějí neplánovaně jít. 
 
4.3. Kuřárna na 4.patře 
KR se bude zasazovat o opětovném plném zpřístupnění kuřárny na 4.patře. Tuto možnost projedná 
s vedením. 
 
4.4. TV místnost 
V televizní místnosti je přísný zákaz jakýchkoli oslav a požívání alkoholu. K tomuto je všem k dispozici 
snídárna. Bude-li tento zákaz nadále porušován, KR bude nucena přistoupit ke zpřísnění pravidel pro 
TV místnost. 
 
4.4. Posilovna 
T.Mužík se dotazoval, jaký je momentální postup přípravy přestěhování posilovny. KR se obrátí na 
vedení koleje s dotazem na připravenost tohoto přestěhování. 
 
4.5. Dvorek 
KR bude zjišťovat u vedení koleje, kdy dojde k plánované rekonstrukci dvorku vedle snídárny. 


