
Zápis ze zasedání kolejní rady 
Zasedání proběhlo dne 15. 6. 2012 

 
 
Účast: Renáta Benáková, Denisa Grygláková, Jan Kukla, Josef Večeřa, Lukáš Benda, Ondřej Palán. 
 
Program:  
• Tisk a roznesení evakuačních plánků do všech pokojů na koleji  
• Kontrola spotřebičů v kuchyňkách  
• Rozšíření posilovny o další místnost  
• Uzavření Aerobic místnosti přes léto a využití prostoru jako „kufrárny“ 
• Řešení problému kouření na nové části koleje  
• Rezervační systém pokojů pro Švehlovu kolej  
• Otevření studovny Oceán přes léto a doplnění místnosti o další vybavení  
• Ladění klavíru  
• Nové židle pro studenty  
 
Výsledky zasedání: 
 
ad 1) Kolejní rada (dále jen KR) se zavázala pomoci s roznesením evakuačních plánů do všech  
         pokojů na Švehlově koleji. 
 
ad 2) Vedení koleje přislíbilo kontrolu spotřebičů údržbářem-elektrikářem, jenž pracuje pro kolej. 
 
ad 3) Vedení koleje přislíbilo propojit místnost Posilovna II s posilovnou I uzavíratelnými dveřmi. 
 
ad 4) Po vzájemné domluvě se přes letní měsíce nebude využívat studovna Oceán v 1. patře jako  
         „kufrárna“, a mohla tak dále sloužit studentům a filmovému klubu. Náhradní místností byla  
         určena, v případě naplnění kapacity „kufrárny“, Místnost Aerobiku. 
 
ad 5) Bylo rozhodnuto, že se sundají cedule „Kouření povoleno“ z hlavního schodiště na nové  
         části koleje a vyrobí se cedule „Zákaz kouření“ a budou umístěny do každého patra. Zá kaz  
         začne platit již přes prázdniny a plně od 1. září. 
 
ad 6) Bylo rozhodnuto, že rezervační systém vyvinutý na koleji 17. Listopadu, nebude použit pro  
          rezervací pokojů na Švehlově koleji. KR přislíbila řešení problému s rezervacemi. 
 
ad 7) Studovna oceán bude vybavena závěsy u oken. 
 
ad 8) Vedení koleje přislíbilo v průběhu měsíce červenec naladění klavíru. 
 
ad 9) KR vybrala ze 7 modelů židlí nový typ židlí na pokoje. Jedná se o model, který poskytuje  
         správnou oporu zad při dlouhodobém studiu na pokoji. Dále židle disponuje opěradly pro  
         ruce. Konstrukce byla vyhodnocena jako nejstabilnější ze všech nabízených modelů. 
 
 
 
V Praze dne.............................................Podpis.................................................................(předseda KR)  
 

Zapsal: Jan Kukla 


