Mimořádné zasedání kolejní rady Jednota dne 23. 11. 2014
Přítomní členové KR: Václav Šafra, Tomáš Mužík, Nela Eflerová, Michal Tarina
Nepřítomní členové KR: Jan Matička (omluven)
Hosté: Jaroslav Čepl, Jonatan Schneider
1. Posilovna – KR byla zpravena o tom, že do konce roku bude zrenovována místnost 101
(malování, nová podlaha...). KR toto kvituje s povděkem a na dalším zasedání vyhodnotí zda-li již
bude možno přesouvat posilovnu do nových prostor či nikoliv.
2. nákupy na koleji - KR chválí rychlost, s jakou došlo k nákupu nového nábytku na kolejní dvůr a
doufá, že dojde k rychlému uvedení tohoto nábytku (po jeho nalakování) do provozu.
KR zároveň není spokojená se zhoršující se kvalitou přenosu u dataprojektoru a navrhuje
výměnu kabeláže.
Vedení požadovalo po KR, aby promyslela, jaké další věci jsou potřeba na koleji vylepšit či
doplnit: KR navrhuje nákup klavíru, po kterém je na koleji stále velká poptávka a opravu či ještě
lépe výměnu oken – hlavně těch, u kterých je známo, že jimi protéká voda. Jaroslav Čepl navrhl
poté nákup 3D tiskárny – tuto variantu ale prosazoval na radě pouze on a Tomáš Mužík. KR se
nicméně dohodla, že se k tomuto tématu vrátí na budoucích zasedáních.
3. úklid na koleji – KR prosí vedení o celkové zlepšení uklízení na kolejích a to zejména:
- čas úklidu – vzhledem k tomu, že nejvytíženější čas, kdy se nejvíce studentů připravuje do
školy či práce, je mezi 7 a 10 hodinou dopolední, by KR ráda navrhla vedení, aby úklid neprobíhal
v tomto čase. KR je toho názoru, že by to mělo vyhovovat oběma stranám – jak studentům, tak
uklízečkám.
- úklid ve veřejných prostorech koleje – KR je přesvědčena, že by mělo docházet k úklidu
nejenom na chodbách ale i v ostatních veřejně přístupných místech jako je TV místnost, posilovna,
kuřárna atd. Nyní probíhá v těchto prostorách do značné míry samoúklid, ale ten, vzhledem k
velkému objemu používání, není schopen vyřešit vše.
- KR žádá vedení o znovuvyčištění digestoří na všech patrech
- KR připomíná všem studentům, že TV místnost je nekuřácká místnost a společně s
vedením je připravena tvrdě postihovat další porušování daného zákazu kouření
4. Kolárna – KR je toho názoru, že nynější velikost a stav kolárny jsou pro koleje nedostačující a
Michal Tarina se nabídl, že zjistí zájem studentů, ohledně toho jak a kde by si kolárnu
představovali. KR nicméně přesto žádá vedení o alokaci prostředků na zvětšení kapacity kolárny,
s tím, že poté co Michal Tarina vyhodnotí svůj průzkum mezi studenty, bude KR a vedení schopno
rychle a efektivně tyto potřeby naplnit.
5. Různé – KR plně schvaluje postup vedení v případě výskytu štěnic, chválí rychlé jednání v
případě změny dodavatele deratizačního postřiku a doufá, že se tento problém podaří co nejrychleji
vymýtit.

