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1. Emailová konference – KR se dohodla na postupném rušení staré emailové konference a 
v brzké době bude používat výhradně novou emailovou konferenci. 

2. KR jednala ohledně kufráren a hodlá zřídit  alespoň jednu v nejbližší  době pro studenty 
končící Bc. či NMgr. studium.

3. KR napomenula skupinu Eurorobot  za stav místnosti  KR (nepořádek omezující  kolejní 
radu).

4. Ľuboš Píš informoval členy KR o plánu přestavby vrátnic na budově A a B. V průběhu 
prázdnin bude zřejmě nutné chodit z a do budovy B přes vrátnici A (tj. přes sklep). 

5. KR se zabývala množícími se dotazy na letní ubytování. Letní ubytování se řeší opatřením 
rektora, které musí schválit akademický senát a následně musí být implementováno KaM (z 
čehož je zřejmé, že se jedná o poměrně složitou proceduru), což bude nejdříve začátkem 
června. Přesný termín a postup bude zveřejněn na nástěnce ubytovací kanceláře či webu 
KaM v sekci „letní ubytování“. Doporučujeme sledovat tato místa.
KR zároveň chce upozornit studenty na výhody celoročního ubytování: levnější ubytování 
(koeficient 0,917) a  5000 bodů pro získání koleje (=jistota získání koleje, pokud budete 
žádat o stejné ubytování) – takto to platilo v minulých letech, změna se nepředpokládá 
(aktuálněji – v ubytovacích zásadách a cenících kolejného).

6. Zvířata  –  výsledky  ankety  hovoří  spíše  pro  širší  povolení  zvířat  na  koleji.  KR  bude 
prezentovat  výsledky  ankety  vedení  koleje,  přičemž  bude  mimo  jiné  prosazovat 
automatické schvalování rybiček, které jsou dle ankety naprosto bezproblémové.

7. KR jednala o podnětech pro další zasedání grémia předsedů KR. Návrh Michala Šindlera 
na  snížení  bodového  zvýhodnění  letního  ubytování  (nyní  5000  bodů)  nebyl  schválen 
poměrem 1-4-0 (pro-proti-zdržel se). Jednohlasně KR hlasovala pro návrh na zrušení limitu 
počtu studentů s letním ubytováním.

8. Michal  Šindler  referoval,  že  většina  koláren  je  zaplněna.  Na  popud  Andreje  Mikulína 
navrhl  možnost  rozšíření  některých koláren o přilehlé  místnosti.  V současné době však 
neregistruje KR nové zájemce o správu koláren.

9. Jiří  Krupka  informoval  členy  KR  o  současných  aktivitách  disciplinární  komise.  Bylo 
úspěšně  domluveno  dvou  nepořádkumilným  studentům.  Dále  dostal  jeden  student 
napomenutí za kouření na schodech a používání vodní dýmky.

10.V televizní místnosti  je,  i  díky připomínce KR a grémia předsedů KR, nová a  funkční 
televize (stará televize nebyla stavěna na digitální vysílání).

11.KR vzala na vědomí odstoupení Luboše Píše z funkce předsedy KR z osobních důvodů.
12. KR jednohlasně zvolila novým předsedou Jirku Krupku.
13.KR jednala o rezervačním systému pro ubytování na akademický rok 2009/2010. Ačkoliv 

je  možné  použít  loňský  rezervační  systém,  tak  se  KR  rozhodla  přijmout  nabídky  KR 
z Kajetánky,  která  vyvinula  komplexní  rezervační  systém,  který  spolupracuje  s LDAP 
databází. Postup rezervace a podrobnější informace zveřejníme v pravou chvíli.

14. KR  vyzívá  studenty,  aby  v případě  nespokojenosti  a  problémů  se  zaměstnanci  KaM 
informovali  KR buď osobně,  nebo podrobně popsali  situaci  prostřednictvím mailu.  KR 
těmto  případům  věnuje  zvýšenou  pozornost  a  problémy  se  zaměstnanci  pravidelně 
komunikuje vedení koleje a vedení KaM.

Zapsal: Michal Šindler


