
Zápis zasedání KR Jižní město 25.10.2017 

Přítomni: Patrik Blaho (P), Ivo Kalabis (zapsal), Samo Štefanko, Ján Búňa 

Program: 1) obměna členů 

2) partyroom 

  3) gameroom 

  4) kolejní web 

  5) nápady pro grémium 

  6) vysavače 

  7) zabezpečení posilovny 

  8) kuřárna na 2. patře 

  9) hudebna pro vltaváky 

  10) skla ve dveřích na pokojích 

 

1) Jelikož Jakub Panulin (člen KR) se odstěhoval z koleje a Hynek Řeháček také (1. náhradník), 

tak pozici obsazuje Ján Búňa (2. náhradník). S tím souvisí i zvolení nových správců pro 

partyroom a gameroom (a projektor).  

2) Nový správce partyroomu je Ján Búňa. 

3) Nový správce gameroomu (a projektoru) je Samo Štefánko. 

4) Kolejní web je přístupný pouze po kabelu, a protože se zavedla wifi, tak studenti se nemohou 

dostat na kolejní web a rezervační systémy gameroomu a partyroomu. Bylo by vhodné najít 

řešení, kde a jak ho umístit. Zkusíme kontaktovat KR 17. listopadu a poprosit o umístění webu na 

jejich server. 

5) KR se usnesla, že na grémiu chce prezentovat nápad o příplatku pro uklízečky za nadstandartní 

služby (bonusový úklid). Dále by bylo vhodné, kdyby chystaný ubytovací systém automaticky 

rozesílal mail o informaci, že se k němu stěhuje nový spolubydlící. 

6) KR zjistila, že na vrátnici se ze záhadných důvodů snížil počet vysavačů na 1. Tento stav je 

nedostačující z důvodu vytíženosti hlavně o víkendech. Nemluvě o scénáři, kdy by se porouchal, 

a o víkendu by byla kolej bez vysavače. 

7) KR se usnesla, že před vchod by bylo vhodné umístit kameru, která by měla zamezit a 



prokázat krádeže a nepovolené vstupy do posilovny. Tuto potřebu potvrzuje i fakt, že tento týden 

zmizela žíněnka. 

8) Jelikož kuřárna na 2. patře se těší velké oblibě, nejen pro kuřáky, ale i pro společenské hry atp. 

Bylo by vhodné do kuřárny umístit nějaké stoly, židle, popřípadě starou postel. 

9) Jelikož na Vltavě není hudebna a nikde není vysloveně napsáno, jestli na Otavu mohou chodit 

Vltaváci do hudebny, tak KR v tom nevidí problém, tzn. KR se usnesla, že Vltaváci mohou do 

hudebny na Otavě.  

10) Jelikož se na koleji velmi často rozbíjejí skla ve dveřích na pokojích a opravy se řeší 

koupením nových skel, což moc neřeší globální problém toho, že ty skla jsou často pochybně 

upevněny a dveře jsou všelijak nakřivo, což při minimálním průvanu způsobí zabouchnutí a 

následnému rozbití skla, by KR chtěla podat podnět na vedení, jestli by nebylo možné rozbité 

skla obměňovat za nějakou plastovou variantu, která není tak křehká. Případné řešení by mohlo i 

být obměnu dveří za verzi bez skla, které si stejně všichni přelepují, aby neprosvítalo světlo. 

 


