
Zápis z jednání kolejní rady s vedením IVU centra 
Astorka konaného dne 16. 1. 2008 
Přítomní: Ing. Jaroslav Geršl, Arna Motyčková, Gabriel Rovňák, Ondřej Kratochvíl, Pavla Sližová 

Úhrada kolejného 
Z nařízení kvestorky JAMU je úhrada kolejného možná pouze inkasem. Platba v hotovosti již nebude akceptována. 

Anketa týkající se studentského klubu 
Kvůli nedávným incidentům ve studentském klubu vedení JAMU uvažuje o jeho uzavření. Vyhlásili jsme proto 
anketu, která má zjistit, zda si ubytovaní studenti přejí jeho zachování, omezení provozní doby nebo mají nějaké 
připomínky či náměty. Výsledek ankety bude předán vedení JAMU, které by na jeho základě mělo rozhodnout o 
další existenci klubu. Anketní lístky, které vám byly doručeny na pokoj, vyplňte a vhoďte do schránky KR v přízemí, 
odevzdejte paní Konečné, nebo členům kolejní rady. 

Kontrola spotřebičů 
V úterý 22. 1. 2008 v dopoledních hodinách proběhla kontrola spotřebičů na pokojích. Bylo zjištěno 23 
nepřihlášených spotřebičů a za každý udělena pokuta ve výši 200 Kč. K přihlášeným spotřebičům bylo vydáno 
oprávnění k jejich používání, které by mělo být umístěno v jejich blízkosti pro případnou další kontrolu. 

Dodržování pořádku 
Při kontrole spotřebičů jsme byli upozorněni na nedostatky týkající se úklidu. Jedná se zejména o neumyté nádobí 
v kuchyňkách a nevypnuté plotýnky sporáku. Dále připomínáme, že každý den paní uklízečky vynáší odpadové 
koše, které dáte na chodbu, nemusíte je tedy skladovat plné na pokoji. 

Třídění odpadu 
S potěšením konstatujeme, že se třídění odpadu setkalo s úspěchem a výsledkem jsou i finanční úspory. 
Upozorňujeme však, abyste do nádob určených pro určitý druh odpadu nevhazovali jiný odpad. Firma starající se o 
odvoz pak odmítá tyto nádoby přijmout. Jen připomínáme, že kontejnery na PET láhve a papír jsou umístěny 
v atriu, a tudíž dobře přístupné všem např. při cestě do školy. 

Oprava vchodových dveří 
Kolej již obdržela potřebné finanční prostředky a během února dojde k výměně vchodových posuvných dveří za 
nové. Narozdíl od současných dvojitých a obloukových budou jednoduché a rovné. 

Nová teplotní čidla na oknech 
V prosinci byla na pokojích instalována nová teplotní čidla. Zajišťují, aby se při otevření oken automaticky vypnulo 
topení a opět zapnulo po jejich zavření. 

Poštovní schránky 
Pokud dojde ubytovaným studentům poštovní zásilka, mohou si ji vyzvednout ze schránek ve 3. patře vedle 
recepce. Nezapomeňte tyto schránky občas kontrolovat, aby se tam pošta nehromadila. 

Volná místa 
Pokud někdo z vašich známých shání ubytování, na koleji je momentálně 11 volných míst. 

Pro vaše náměty a připomínky je k dispozici schránka KR v přízemí a e-mailová adresa KRAstorka@seznam.cz. 

Zápis vypracoval dne 27. 1. 2008 Ondřej Kratochvíl. 

                 ........................................                                                                 ..........................................                          
                       Gabriel Rovňák                                                                                 Ondřej Kratochvíl                               
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