
Zasedání Kolejní Rady dne 13. 5. 2022 
 
Kde: v malé klubovně v budově B 
Přítomni: Veronika Roubínová, Damian Wałoszek, Hynek Kydlíček, Jan Lexa 
Hosté: Jana Provazníková, Miluše Valdová 
Omluveni: Nikoleta Anderlová 
Zapisovatel: Veronika Roubínová 
Zasedání začalo v 13:00. 

 
Program zasedání:  

 Stanové městečko 

 Popelnice  

 Výtahy 

 Pračky 

 Výtahové etikety 

 Lednice 

 Jednolůžkové pokoje 

 Autobus v létě 

 Lavičky 

 Bistro 

 Boxy 

 Kufrárny 

Stanové městečko 

Zatím je vše v klidu. Budou se zavírat dveře především přes noc (dle uvážení vrátných a konkrétní 

situace), lidé, kteří nemají ISIC, si mohou v ubytovací kanceláři zakoupit čip za 50 Kč, kterým se na 

kolej dostanou. Zatím kolej zavřená není a vše záleží na situaci. Fakulta FHS bude mít podobná 

opatření. Všichni studenti univerzity, kteří nastupovali a byli v ubytovací kanceláři, by měli mít ISIC 

aktivovaný. Kdyby byly jakékoliv problémy, odkazujeme ubytované na ubytovací kancelář.  

Popelnice 

Jedna popelnice na kov nebyla dostačující, už jsou na ploše dvě popelnice. Popelnice na tuky a oleje se 

zatím neplánuje. Prosíme studenty, aby nenechávali odpad před popelnicemi, když o něco vzdálenější 

popelnice jsou stále prázdné.  

Výtahy 

Evakuační výtah v budově A je opraven. Opravy jsou stále časté a kolej se snaží reagovat na aktuální 

situaci. Kolej se snaží zařídit větší zakázku na opravu výtahů. Padl dotaz, zda by bylo možné do 

většího (nákladního) výtahu v budově A možné dát tlačítko na zavírání dveří ne pouze na otevírání, 

vedení to zkusí zařídit. 

Pračky 

Jsou nyní opraveny 3 pračky a další se budou opravovat. Stále je problém, že studenti neumí pračky 

používat. Chybí návody ke konkrétním druhům praček. Vedení zjistí aktuální stav a zařídí nápravu. 

Padl návrh na to, že by se klíč půjčoval spolu s návodem. 

Výtahové etikety 

Ve výtahu v budově B schází výtahová etiketa, stejně tak v budově A. Vytiskneme a zalaminujeme 

nové. Prosíme studenty, aby výtahové etikety neničili!  



Lednice 

Nové lednice nemají plnohodnotný mrazák. Na zkoušku jsou koupeny 4 lednice bez mrazáku, jejich 

výhodou je větší velikost. Dále se bude rozhodovat podle preferencí. Problém velikosti lednic je, že se 

musí vejít pod linku, kde je omezená výška. D. Wałoszek našel několik typů lednic, zkusí zjistit, zda se 

rozměry vejdou do linky.  

Jednolůžkové pokoje 

Do budoucna přes prázdniny se plánuje zařizovat více jednolůžkových pokojů. Konkrétně dvě patra 

(32 pokojů) na budově B. V Rehosu není možnost si zarezervovat jednolůžkový pokoj. Je potřeba se 

nechat zapsat na ubytovačce na pořadník, ale kapacity už jsou téměř vyčerpané.  

Autobus v létě 

Minulé léto nejezdil autobus na Pelc Tyrolku. Vedení koleje zjistí aktuální situaci a zároveň se poptá o 

rozšíření zastávky o lavičku a stříšku.  

Lavičky 

Jsou celkově čtyři lavičky. Víc jich bohužel není. Problém je, že stále není dokončená stavba. Do 

prostoru před kavárnou se plánují umísťovat stolečky s židličkami, takže snad bude možnost se učit i 

venku.  

Bistro  

Bistro je otevřeno každý den do 18:00. V menze se plánuje několik změn, měla by přijít pizza pec. 

Další drobné změny se plánují i v bufetu. Vedení připraví letáček a vyvěsí jej na nástěnku.  

Boxy 

Dále se domlouvá umístění doručovacích PPL boxů do prostoru plochy. Probíhá kolem toho větší 

jednání a řešení mnoha problémů, snad se vše brzy vyřeší.  

Kufrárny 

Na léto bude potřeba znovu zařídit kufrárny. Měly by být znovu na A i B. Bude potřeba najít správce 

kufráren. Zájemci se mohou ozvat na mail kolejní rady. 


