Zápis z jednání Kolejní rady s vedením IVU centra
Astorka konaného dne 14. 10. 2008
Přítomní: Ing. Jaroslav Geršl, BcA. Gabriel Rovňák, BcA. Ondřej Kratochvíl

Slovo úvodem
Jménem Kolejní rady bychom vás rádi přivítali v novém akademickém roce, zvláště pak studenty prvních ročníků.
Jako Kolejní rada komunikujeme mezi ubytovanými a vedením koleje při řešení problémů, projednáváme provozní
záležitosti a snažíme se tak zlepšovat vzájemné soužití na koleji. Za minulý rok jsme dosáhli hned několika
významných změn. Zavedli jsme třídění odpadu, zlepšili kontrolovanost osob pohybujících se v budově a podíleli
se na vytvoření nových internetových stránek. Pokud máte jakékoli dotazy, přání či stížnosti, jsme tu pro vás. Před
tím si však prosím prostudujte Kolejní řád a informace zveřejněné na webu.

Počty žádostí a ubytovaných studentů
Do dnešního dne bylo přijato 331 žádostí o ubytování na IVU centru Astorka, všechny již nově pomocí
internetových stránek. Kapacita koleje je však jen 239 lůžek, proto byli přednostně ubytováni studenti JAMU v Brně
podle stanoveného pořadníku a zbylá místa obsazena studenty ostatních vysokých škol. V současnosti je kolej
naplněna, o případných volných místech vás budeme informovat.

Využití prostorů bývalého Studentského klubu
V minulém roce proběhlo několik skutečností, které měly za následek uzavření Studentského klubu v 7. podlaží.
Byly to zejména incidenty několika studentů a pak následně kvůli zpřísnění pravidel malá tržba provozovatele
klubu. Uspořádali jsme tedy anketu, která měla zjistit, jak si představujete jeho budoucí využití. Protože však
vedení JAMU v Brně zavedlo studium nových multimediálních předmětů a nenašlo jiné vhodné prostory, výuka
bude probíhat zde. Zahájena bude 3. 11. 2008.

Vchodové dveře
Koncem minulého roku byly uvedeny do provozu nové vchodové dveře. Protože investice to nebyla malá a
důvodem znefunkčnění předchozích byla neukázněnost studentů, prosíme vás o opatrnost při jejich užívání a
shovívavost k vrátným, kteří v nočních hodinách kvůli plnění svých povinností mohou vpouštět ubytované do
budovy jen ve stanovené časy.

Internetové připojení
IVU centrum Astorka nabízí studentům za velmi nízký poplatek připojení k internetu pomocí kolejní sítě. Omluvte
prosím nynější občasné výpadky způsobené technickými závadami celobrněnské vysokoškolské sítě. Na jejich
odstranění se pracuje. V blízké době bychom měli nabídnout i možnost bezdrátového připojení technologií Wi-Fi.

Volby do Kolejní rady
Podle Kolejního řádu si ubytovaní volí ze svého středu Kolejní radu. Ta projednává s vedením koleje provozní
záležitosti, stížnosti a přání ubytovaných. Sestává z tří členů, kteří se zavazují účastnit se jednání a pomáhat řešit
problémy studentů. Volby probíhají každoročně v průběhu měsíce listopadu. Termíny stanovené pro tento rok jsou
následující: 3. až 14. 11. – nominace kandidátů, 19. 11. – volby.

Další informace hledejte na webu IVU centra Astorka, dočasně na adrese http://astorka.ondrejkratochvil.eu/.
Pro vaše náměty a připomínky je k dispozici schránka KR v přízemí a e-mailová adresa KRAstorka@seznam.cz.
Zápis vypracoval dne 28. 10. 2008 Ondřej Kratochvíl.

........................................
Gabriel Rovňák

..........................................
Ondřej Kratochvíl

