
Zasedání Kolejní Rady dne 18. 2. 2022 
 
Kde: v malé klubovně v budově B 
Přítomni: Veronika Roubínová, Damian Wałoszek, Jan Lexa, Hynek Kydlíček 
Hosté: Jana Provazníková, Miluše Valdová, Mária Zemková, Kristýna Kratochvílová 
Omluveni: Nikoleta Anderlová 
Zapisovatel: Veronika Roubínová 
Zasedání začalo v 10:00. 
 
Program zasedání:  

 Návrh na malbu na ploše 
 Kuřárna 
 Kavárna 
 Popelnice 
 Menší velikost kolejenek 
 Vrátní na B 
 Žárovky 
 Pokoje u výtahů na A a výtahy obecně 
 Obchůdek a Zásilkovna 
 Sušárny 

Návrh na malbu na ploše 

Padl návrh na malbu labyrintu na ploše. Parkovací plocha je však ještě v dalších projektech etapy B. 
Návrh je potřeba poslat vedení či Kolejní radě a uvést přesné parametry. Vedení je však aktivitě 
ubytovaných otevřeno.  

Kuřárna  

Aktuálně je pro toto vymezen prostor u budovy A i B u vchodů. Dále v etapě B se bude znovu zpětně 
vracet k budově B, bude se tam vracet stříška. Výhledově se tedy situace snad zlepší.  

Kavárna 

K. Kratochvílová přednesla svůj návrh na provoz kavárny. Problém je s pronájmem prostorů, kterých 
je nedostatek. Zároveň to jde proti bufetu a menze. H. Kydlíček navrhuje kavárnu umístit do prostoru 
velké klubovny, která je velice málo využívaná. M. Valdová říká, že by byla škoda zabírat prostor pro 
setkávání studentů a navrhuje, že by mohla být prodloužena otevírací doba bufetu. Vedení ověří 
otevírací dobu bufetu a bude se snažit o její prodloužení. Dle ankety na FB je o tuto službu velký 
zájem. D. Wałoszek navrhuje prodloužit otevírací dobu využitím brigádníků z řad studentů, pokud je 
problém s zaměstnanci. Velká klubovna je dle vedení nevhodný prostor na provoz kavárny, není 
větratelný a je v podzemí. Dle názoru J. Lexy bufet nesplňuje předpoklad příjemného a pohodlného 
prostředí. M. Valdová navrhuje, že by se lépe vybavil bufet. H. Kydlíček navrhuje do velké klubovny 
umístit kávovar, aby si tam mohli studenti chodit sami. S tím by však mohly být velké problémy s 
údržbou a tím, aby se kávovar nerozbil. D. Wałoszek zmiňuje návrh, že by velká klubovna byla volně 
přístupná bez klíče během odpoledních až večerních hodin, pokud by v daný den klubovna nebyla 
zarezervována na nějakou akci. J. Provazníková situaci vyřeší spolu s vedením Kolejí a menz. Není to 
dle vedení naší koleje vhodné, neboť tam je technické zázemí koleje.  

Popelnice  

Problém s popelnicemi je, že kapacita neodpovídá kapacitě kolejí a zároveň jsou otevřené, tedy je 
občas vybírají bezdomovci. Situace se řeší, vedení znovu zaurguje příslušnou firmu. Přibude nově 
popelnice na kov a plechovky, a dokonce i na bioodpad a posílí se směsné popelnice. H. Kydlíček 



navrhuje výměnu pořadí popelnic, neb někteří studenti hází směsný odpad do tříděných popelnic, 
protože jsou blíže. J. Provazníková říká, že by mohl být problém se svozem, M. Valdová navrhuje, 
aby si to studenti přemístili sami a uvidíme, zda se firma ozve a případně vše vrátíme. Po schůzce 
bylo vyměněno pořadí umístění popelnic. 

Menší velikost kolejenek 

D. Wałoszek navrhuje zmenšení kolejenek na velikost občanského průkazu, aby se lépe vešly do 
peněženky. Vedení je tomu otevřeno a do příštího roku tuto změnu provede.  

Vrátní na B 

Problém je, že tam často nikdo není, když chce někdo vrátit vysavač, či cokoliv jiného. Vrátnice B je 
technická vrátnice a pokud je tu vrátný sám, má také jiné povinnosti. Po dobu nepřítomnosti se 
mohou studenti obracet na vrátnici A. Klíče, které jsou pouze na vrátnici B, se budou půjčovat i 
na vrátnici A. Přišla stížnost na chování zaměstnanců a každá situace se řešení individuálně. O 
půjčování praček na budově B se zatím neuvažuje, ale vedení vše zváží.  

Žárovky 

Přišla nějaká stížnost na použití 60 W žárovek na koleji. Takové žárovky se používají do lampiček, 
které na jiných kolejích už ani nejsou k dispozici, ale pouze u nás, kde už pouze dožívají a nekupují se 
nové, proto se kupují ty nejlevnější žárovky. 

Pokoje u výtahů na A a výtahy obecně  

Studenti ve vyšších poschodích na budově A u výtahů mají problém s tím, že pociťují otřesy. Zároveň 
byla probírána poruchovost výtahů. Kolej má objednanou větší kontrolu a opravu výtahů, záleží na 
tom, jaký bude letošní rozpočet. Situace se tedy snad zlepší. Důvod otřesů zatím známý není, možná 
je problém s velkým větrem v šachtách, dále se vše bude řešit.  

Obchůdek a Zásilkovna 

Obchůdek funguje v tomto školním roce v pořádku v klasickém provozu. Přišel návrh na zvětšení 
plochy obchůdku vybouráním prostorů za ním. Výhodou je, že by se tam dala zřídit pobočka 
Zásilkovny. Na bourací práce bohužel nejsou finance, ale našla se výchozí cesta. M. Valdové přišel 
návrh na boxy, něco jako Alza boxy. Boxy by mohly stát v místech, kde jsou nyní popelnice na 
směsný odpad, kde se dá zajistit napojení na elektřinu. Popelnice se v rámci etapy B budou přesouvat 
do podzemních prostorů. Když Kolejní rada napíše vedení, můžeme dostat více informací o službě, 
která boxy bude spravovat.  

Sušárny 

H. Kydlíček navrhuje, že by vytvořil webovou stránku, kde by se daly rezervovat pračky a sušárny. 
Vytvoření webových stránek by zařídil, je otázka, zda by jej byli vrátní otevření využívat. Vedení se 
tomuto návrhu nebrání, avšak uvidíme, jak se k tomu budou stavět vrátní. Ohledně konkrétních 
podrobností se H. Kydlíček spojí s paní Hurdovou.  
 


