
KR Kajetánka – schůzka 17. února 2020  
Přítomni: Martin Mareš, Jakub Maroušek, Patrik Romanský, ubytovaná studentka

Nepřítomna: Kateřina Štruncová, Matúš Maďar

0. Schválení programu schůze

Schváleno jednohlasně.

1. Kufrárny

Martin si byl prohlédnout kufrárny na K1 a K2. Na K1 je spousta nepořádku, ale na K2 je kolárna vcelku 
prázdná.

Členové KR domluvili termín vyklízení kufrárny na 21. února. KR bude ráda pokud někdo přijde případně 
pomoci.

2. Posilovna

KR ještě jednou řeší částku ve fondu posilovny. Opět se členové shodují, že 11 000 Kč je nízká částka a chtějí 
po KaMu vysvětlení.

Do posilovny zatéká. Informace z vedení koleje je taková, že celá budova K2 by potřebovala větší 
rekonstrukci. Objevuje se ale názor (ze strany KaMu), že při odkopání hlíny kolem základů by celá budova K2 
mohla začít sjíždět ze svahu.

3. Změna ceníku ubytování

Kvůli zvýšení kolejného se KR spojila se členy akademického senátu. Vyjádření KaMu je takové, že zvýšení 
odpovídá inflaci cen ubytování v Praze za poslední rok. KaM zároveň šetří na rekonstrukce kolejí a potřebuje 
pokrýt dodatečné náklady kvůli zvyšování minimální mzdy.

Díky urgování ze strany KR se alespoň podařilo prosadit s velkou pomocí členů rady KaMu, že kolejné se 
nezmění od ledna, ale od února (tím se všem studentům ušetřilo cca 100 Kč). KR chce rovněž prosazovat, 
aby zdražování probíhalo jen jednou za rok v nějakém určitém termínu.

Mimo jiné se také KR zařídila, že studentům chodí o změně kolejného e-maily.

4. Co jsme si psali s lidmi

Nějaký student si stěžoval, že z posilovny jde velký hluk; konkrétně jde o vibrování stěn, když tam někdo 
boxuje do pytle. KR zařídila kontrolu, zda je pytel správně uchycený. Větším problémem ale bylo, že 
posilovnu někdo používal už v šest hodin ráno, ačkoliv oficiálně je v provozu až od sedmi. KR upozornila 
vrátné, aby klíče od posilovny vydávala až v sedm hodin, ne dříve. 

Chybějící záclony a žaluzie – KR dostala příslib, že se budou instalovat v nejbližší době.

5. Stížnosti od přítomné studentky

Během rekonstrukce byl v 7. a 8. patře na K1A velký nepořádek během oprav. Také přišel podnět na častější 
vyvážení kontejnerů na plast, aby nebyly pořád plné.

 

Další schůzka: cca za dva měsíce.
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