Zápis ze zasedání kolejní rady
ze dne 23.9.2013
Zasedání svolal a řídil: Vojtěch Fidler
Přítomni: Vojtěch Fidler (KR), Tomáš Mužík (KR), Miroslav Šůs (KR), Michal Staněk (KR), 13 hostů: Jiří Rys,
Kryštof Měkuta, Václav Šafra, Tomáš Novotný, Jonatan Schneider, Jaroslav Čepl, Kateřina Urbanová, Michal Drozd, Tereza
Drábková, Ondřej Černý, Vojtěch Seman, František Konopecký, Veronika Kulíková

Program:
1. Volba předsedy a místopředsedy KR
2. Vyhlášení předčasných voleb do KR
3. Posilovna
4. Kolejní síť wi-fi
5. Kufrárna
6. Topení
7. Sušárna
8. Omezení provozní doby dvorku a snídárny
9. Tělocvična
10. Aktualizace www stránek, oživení e-mailové adresy kolejjednota@centrum.cz
11. Úvodní letáky na koleji pro nové studenty
12. Mýdla
13. Krádeže kol
14. Lednice
Ad 1)
Předsedou KR byl jednohlasně zvolen Vojtěch Fidler. Místopředsedou byl zvolen Tomáš Mužík
Ad 2)
Předčasné volby do KR byly z důvodu neúplnosti KR a vyčerpání náhradníků vyhlášeny na úterý až čtvrtek
12. – 14.11.2013. Čas a místo konání budou upřesněny.
Ad 3)
Správcem posilovny byl zvolen Tomáš Mužík. Posilovenky pro rok 2013 / 2014 bude prodávat každý všední
den od 20 do 22 hod. v pokoji č. 339 za cenu 250,-. Přemístění posilovny do vhodnějších prostor je
předmětem dalšího jednání. KR žádá o formální vyjádření statika k různým variantám umístění posilovny.

Ad 4)

KR se bude snažit o zjištění současné situace se zavedením nové bezdrátové sítě na koleji. Byl vzat v potaz
návrh na možnost využití univerzitní sítě EDUROAM. KR se také pokusí zajistit kabelové internetové
připojení na studovně v prvním patře, kde dle studentů chybí.

Ad 5)
KR žádá o vyklizení kufrárny do 11.10., aby mohl být k 14.10. obnoven provoz studovny na prvním
patře.
Ad 6)
KR se zasadí o odvzdušnění topení na celé koleji a co nejrychlejší začátek topné sezóny.
Ad 7)
Umístění sušárny v prostorách koleje je předmětem dalšího jednání. Padly návrhy na přesun posilovny do
prostor současné TV místnosti, TV místnosti do prostor kuřárny na třetím patře, které by se staly
nekuřáckými. Sušárny by tak byla v prostorech dnešní posilovny. KR zjistí možnost tohoto přesunu.
Ad 8)
Neprošel návrh na omezení provozní doby dvorku a snídárny v nočních hodinách z důvodu obav z přesunu
slavících studentů do prostor chodeb koleje.
Ad 9)
Rozvrh tělocvičny bude k dispozici od 7.10. Cvičení VSK Humanita v pondělí od 19:30 do 21:00 bude
tolerováno pouze za předpokladu, že se ho zdarma budou moci zúčastnit i studenti z koleje. V opačném
případě bude VSK Humanita nabídnut čas od 18:00 do 19:30.
Ad 10)
Budou aktualizovány stránky KR na adrese http://opletalka.koleje.cuni.cz/ , hlavně složení KR, možnost

nákupu posilovenky a další neaktuální údaje. Zároveň bude pravidelně kontrolována adresa
kolejjednota@centrum.cz .
Ad 11)
KR aktualizuje a rozvěsí info leták.
Ad 12)
KR znovu požádá vedení koleje o zakoupení erárního mýdla pro všechny patra. V případě negativní odezvy
bude apelovat na studenty na patrech, která ještě nemají dobrovolnou sbírku na mýdlo, aby si mezi sebou
takovou sbírku zřídili. Jako příklad bude uváděno 3. patro.
Ad 13)
KR zjistí, jaký je stav vyšetřování krádeže několika kol na konci minulého semestru. Znovu také požádá
vedení koleje o rozšíření kapacity stojánků a přístřešku na kola.
Ad 14)
Kolejní rada zajistí přesun lednic od hlavního schodiště k zadnímu na 1. a 2. patře.
Zapsal: Michal Staněk

