Zápis ze zasedání kolejní rady Kajetánka 20. 11. 2013
Zasedání kolejní rady Kajetánka proběhlo 20. 11. 2013 v 16.15 v iRoomu, 7. p. K1A.
Přítomni: Michaela Černá, Martin Čičmanec, Peter Ďurec, Denisa Glacová, Karel Havlík, Jakub Velkoborský.
Nepřítomen: Mária Mrázová (neomluvena).
Hosté: Richard Billich, Jiří Petrovský, Milan Přikryl, Martin Kameník, Karel Klíma.
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Schválení programu
Schválení zápisu
Posilovna
Box
Ledničky
Různé

-

Jednání

Bude založena facebooková skupina, ta bude
poskytovat základní informace a zpětnou
vazbu.
Správci dodají nákupní seznam potřebného
vybavení, KR se k němu vyjádří.
Je nutno sehnat vyjádření revizního technika
a případně zajistit opravu cyklotrenažerů.
Správci posilovny dodají podklady pro tvorbu
centrálního provozního řádu.

4) Box

Zápis ze zasedání 23. 10. 2013 schválen 5-0-0.

M. Přikryl navrhl, aby kolej zakoupila vybavení pro
cvičení boxu, které organizuje ve společenské
místnosti. KR po diskusi doporučila zavést nízký
poplatek (zhruba 20 Kč) a potřebné vybavení zakoupit
do osobního vlastnictví. To zejména s ohledem na
plánovaný komerční provoz pro mimokolejní účastníky.
Dokud je poplatek pro studenty symbolický, kolej by
nadále měla poskytovat úložné prostory bezplatně.

3) Posilovna

5) Hudební místnost

1) Schválení programu
A. Mikušová se ze zasedání na poslední chvíli omluvila
pro nemoc. Většina plánovaného programu byla
zrušena, odložena na náhradní zasedání.
Nový program schválen 5-0-0.

2) Schválení zápisu

K. Klíma se přišel zeptat, zda by bylo možné provádět
rezervace hudební místnosti. KR po diskusi navrhla
půjčovat hudební místnost v obdobném režimu jako
prádelnu.

Proběhla diskuse se správci posilovny (Richardem
Billichem a Jiřím Petrovským). Závěry:
-

-

Posilovenky budou vyráběny v ubytovací
kanceláři, na počkání.
Seznam návštěvníků zestručnit – stačí jméno
a čas příchodu, případně i odchodu. Datum
jednou denně.
Záznam do seznamu budou vyplňovat vrátní
dle ponechané posilovenky.
Bude zřízena e-mailová adresa
posilova@kajka.koleje.cuni.cz, příchozí e-maily
budou přiměřeně rychle zodpovídat správci
posilovny.

Do budoucna by bylo vhodné zvážit odhlučnění.

6) Různé
M. Kameník vznesl stížnost na závadu své ledničky.
Vyjádřil též preferenci velké ledničky se samostatným
mrazákem, pokud by závada byla řešena výměnou.
Problém bude vyřešen na příštím zasedání, za
přítomnosti paní vedoucí.

Jakub Velkoborský
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