
Zápis ze zasedání KR dne 20.10.2009

Přítomni: Marek Vyšinka, Michal Šindler, Anna Krejčiříková, Wunnie Brima
Hosté: Tomáš Jeziorský, Tomáš Hejl, Petr Hejl, Tibor Blénessy

1. Luboš Píš se z administrativních důvodu nemohl stát čestným předsedou KR, tak se stal 
vrchním poradcem KR, což je oprava minulého zápisu po námitce Marka Vyšinky.

2. KR si je vědoma potíží provázející letošní nástupy na kolej. Doufá v
lepší přístupnost dat pro příští rok a následující KR doporučuje
včasné rozdělení úkolů.

3. S bolestí v srdci vám oznamujeme, že odešla vaše vámi milovaná kolejní
rada 17.listopadu, jež přežila odstoupení svého prvního a pokus o
dostoupení druhého předsedy a posledním hřebíčkem do rakve jí byla
velká časová vytíženost jejích členů. Poslední rozloučení se uskuteční
11.listopadu na Martina u příležitosti předčasných voleb (ne do
parlamentu). (Hlasování:4-0-0)

4. Vyzýváme všechny statečné hochy a nebojácná děvčata ke kandidatuře do
nové kolejní rady. Stačí se upsat dáblovi na pokoji C666 nebo zástupci
kolejní rady Michalu Šindlerovi na pokoji B304. Na krví podepsaný
papír uveďte své jméno, číslo pokoje, kontakt a souhlas s kandidaturou. KR je
mrtvá, ať žije nová kolejní rada.

5. Dále vyzýváme všechny dobré duše, které chtějí pomoci zvolit novou KR,
ať se přihlásí na dříve zmíněných místech jako členové volební komise.

6. Marek Vyšinka předložil KR výsledky své špionažní agentury, jíž se
povedlo ukořistit výroční zprávu naší koleje. Připomeňme si při této
příležitosti padlé agenty, jimž za tuto zprávu vděčíme. Jejich
identita a počet jsou přísně tajné.

7. KR se pokusí ve spolupráci s vedením koleje částečné odtajnit
utajované skutečností této koleje u přiležitosti dne otevřených dveří.
Termín je sice tajný a nejistý, ale i tak je jistá naděje, že se z toho
stane veřejné tajemství.

8. KR jednala o možnosti vypnutí lampy mezi budovou B a Miladou. Padla
sice řada zajimavých návrhů zahrnujících kámen či cihlu (vedoucí
koleje dementováno), avšak nebyla nalezena možnost, která by vyhovovala
jak bezpečnosti chodců tak obyvatelům koleje.

9. KR bude prosazovat nákup sušičky, aby prádlo bylo rychle suché a
vonělo po lučním kvítí.

10. KR i současní členové hudebního klubu ukončili pátrání po starém
předsedovi hudebního klubu, jež byl již déle než rok pohřešován a byl
tedy KR odvolán (4-0-0). Novým předsedou hudebního klubu byl zvolen
Jakub Havel (3-0-1) a dále KR souhlasila s novými stanovami hudebního
klubu (4-0-0).

Zapsal: Michal Šindler


