
Schůze Grémia 25.8.2021
Program 

1. Komunikace vedení KaM - KR - ubytovaných
2. Úlevy od placení služeb na kolejích pro členy KR
3. Motivace zbytku kolejí k založení KR 
4. Podzimní doplňující volby do KR na koleji Švehlova
5. Volná diskuze

Začátek online schůze - 19h
Zúčastnili se - Kateřina Junáková, Damian Wałoszek, Mgr. Hurdová, Tomáš Kalina, Martin 
Polívka, Mgr. Tomáš Ryza, Nikola Bartková, Nikoleta Anderlová
Zapisovala - Kateřina Junáková

1. Grémium co nejdříve sepíše a pošle Mgr. Hurdové postřehy ke komunikaci mezi vedením a 
ubytovanými studenty a navrhne konkrétní změny způsobu komunikace.

2. Téma bylo probráno na minulé schůzi. Nyní byly Grémiem jednohlasně odsouhlaseny a Mgr. 
Hurdovou potvrzeny tyto úlevy od placení a výhody pro členy kolejních rad:

● Zdarma pračky
● Zdarma sušičky
● Zdarma posilovny
● Zdarma kufrárny
● Zdarma kolárny
● Zdarma půjčování vysavače a jiných erárních vybavení (jako např. žehličky a prkna 

nebo sušáku, nářadí…)
● Parkování na vyhrazených místech (členové KR budou mít přednost v možnosti 

parkování)
● Předností právo na jednolůžkový pokoj

- Na příští schůzi rady KaM projdou navrhované změny schválením, následně bude změněn 
ceník a úlevy/výhody budou uvedeny v praxi.

- Byla opět projednána možnost stipendia pro členy KR. Grémium se shodlo na pokračování ve 
snaze o získání stipendia navazováním kontaktů s ASUK. Více se projedná na příští schůzi.

- Byla projednána možnost, že by KR měly od KaM finanční rozpočet, se kterým by pracovaly. 
Mgr. Hurdová podotýká, že zavedení rozpočtu zřejmě nelze uskutečnit, ale poradí se s hlavní 
ekonomkou KaM a do příští schůze Grémia nás informuje o výsledku jednání.

3. Téma bylo zběžně probráno v minulosti. Grémium se chystá motivovat ubytované studenty 
k vytvoření KR rozvěšováním motivačního letáku na fyzické nástěnky všech kolejí, na FB 



skupiny kolejí a za pomoci Mgr. Hurdové také hromadným e-mailem všem ubytovaným. 
Členové Grémia se mimo schůzi domluví a rozdělí si mezi sebou koleje, kam se osobně 
vypraví. Martin Polívka a Tomáš Kalina se postarají o koleje v Plzni.

- Případné volby proběhnou online formou. Damian Wałoszek se poradí s Martinem 
Marešem (bývalým předsedou Grémia) na sepsání usnesení ohledně online voleb a 
na příští schůzi je předloží. 

- Na Kajetánce, Hvězdě a Vetrníku je šance získat kandidáty do KR přes kontakty na bývalé 
členy KR, např. Martina Mareše.

4. Na příští schůzi Grémia požádá Kateřina Junáková o vyhlášení doplňujících voleb na koleji 
Švehlova.

5. Volná diskuze
● Termín příští schůze – konec září. Přesněji se dohodneme na skupinovém FB chatu.
● Na příští schůzi Grémia se bude třeba dohodnout na případném prodloužení členství 

Mgr. Tomáše Ryzy a Mgr. Víta Juráska v radě KaM.
● Mgr. Hurdová zašle Grémiu do příští schůze bližší informace k záležitosti Mystery 

shopperů v menze.
● Byla projednána možnost odkazu na studentské webové stránky přímo na oficiálních 

stránkách GPKR KaM UK nebo případně na KaM UK – přehled kolejí. Mgr. Hurdová 
oznamuje, že oficiální webové stránky KaM UK prochází změnou, možnost odkazu 
probereme po dokončení těchto změn.

Konec schůze – 21h
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