Zápis ze zasedání KR Jednota dne 8. 1. 2015
Přítomní členové KR: Tomáš Mužík, Michal Tarina, Václav Šafra, Nela Eflerová, Marcel Hrošovský,
Michal Tarina
Přítomní hosté: Jonatan Schneider
Zapisovatel: Václav Šafra
Program
1. Posilovna - přestěhování, nákup vybavení
2. Kolárna
3. Úklid na koleji
4. nákupy na koleji
5. Internet
6. Různé
7. Termín dalšího zasedání
Zápis z jednání:
Ad 1.
Posilovna se bude stěhovat v nejbližší době. Na konkrétním termínu se KR domluví s p. údržbářem dle
termínu následné revize, aby nedošlo k velké prodlevě mezi přestěhování a revizí posilovny. Během
stěhování bude p. údržbář požádán o promazání a údržbu strojů, tato údržba by měla být pravidelná.
Nákup nového vybavení se uskuteční po přestěhování. KR uspořádá anketu mezi uživateli posilovny,
ohledně nového vybavení. Z důvodu omezeného prostoru bude preferován nákup multifunkčního
vybavení. Vedení souhlasí i s přesunutím několika žíněnek z tělocvičny, KR zjistí situaci ohledně jejich
využívání.
Ad 2.
Zájem o umístění kol do kolárny se pohybuje v rozmezí 15 až 20 ks, proto podle KR není vhodné
zřízení kolárny v jedné z uvolněných místností po posilovně ve 4. patře. KR doporučuje rozšíření
stávajícího přístřešku pro kola, nebo zřízení nové kolárny na zadním dvoře.
Ad 3.
KR opět upozornila vedení na nedostatečný úklid zejména ve společných prostorách (kuřárna,
prádelna, TV místnost a Snídárna) a požádala vedení o jejich pravidelný úklid.
KR požádá vedení o uzpůsobení úklidu tak, aby se úklid záchodů a sprch pokud možno v největší míře
prováděl mimo „ranní špičku“, tedy přesunutí úklidu těchto částí na čas 10-12 hod.
Ad 4.
KR je pro zakoupení klavíru na kolej. Nejvhodnější by se jevilo elektrické piano z důvodu hluku a
prostorové nenáročnosti, které by se mohlo umístit v jedné z uvolněných místností po posilovně na 4.
patře. Do budoucna by se v této místnosti mohla vybudovat hudebna. KR zjistí zájem studentů, pro
používání piana zejména pro studijné účely (studenti pedagogických fakult atd...) a zašle to i
s výběrem konkrétního nástroje vedení.

KR navrhla vedení zakoupení nového gauče na TV místnost, jelikož stávající jsou v dezolátním stavu.
Návrhy zašle KR vedení v nejbližší době.
Je potřeba koupit nový kabel k dataprojektoru. Toto zajistí správce síta M. Tarina.
Ad 5.
V poslední době dochází na koleji k výpadkům internetu. Problémy jsou způsobeny vypadáváním
switche. Správce sítě M. Tarina tuto situaci řeší se správcem sítě KAM UK, aby došlo k co nejrychlejší
nápravě.
Ad 6.
V nejbližších měsících dojde k vymalování dvorku. KR nepřijde jako vhodná barva navržená vedením
(tmavě hnědá) a navrhuje světlejší odstín – např. světlejší zelená.
Na KR se obrátili studenti, kteří by měli zájem o cvičení i před 19:30, zejména ve středu, kolejní rada
zjistí, zda je to možné.
Na dotaz ubytovatelky se KR vyjadřuje k pronájmu tělocvičny p. Buriankem. KR souhlasí s pronájmem
tělocvičny v uvedených časech v pátek. Hlavně z důvodu zájmu studentů o tělocvičnu ve středu (viz
výše.)
Kolejní rada souhlasí s žádostí několika studentek o zamčení svého vybavení na okno v tělocvičně
(stepy na aerobik) a požádá vedení o povolení.
KR obdržela několik stížností na kouření na koleji i mimo prostory k tomu vyhrazené. KR upozorní
osoby, které zákaz kouření porušují na možnost udělení výstrahy. V případě, že i přes toto upozornění
budou tyto osoby nadále porušovat zákaz kouření, navrhne KR udělení výstrahy.
KR obdržela stížnost na výtah. Jde zejména o rychlost výtahu, pomalé otevírání dveří a nejspíš i
špatně nastavená nosnost. KR předá tuto stížnost vedení.
Ad. 7
Termín dalšího zasedání byl stanoven na 26. 2. 2015 v 21:00.

