
Kandidáti do kolejní rady – 2018 
Ing. Karel Vávra 

Kolej, pokoj: Volha, 909 

Studium: 3. ročník PGS – Analytická chemie 

Na koleji bydlím již 8. rokem. 

Medailonek: Tě péro sombréro! Možná že mě znáte jako správce pračky z devátého patra – 

možná jsem krutý, ale určitě jsem spravedlivý - pořádek musí bejt. Nebo mě můžete znát jako 

asistenta z laboratoří analytické chemie I. Ještě mě můžete znát z vyprávění pana profesora 

Urbana: "U nás na škole máme studenta, který vypadl z devátého patra. V ten moment k němu 

byla země přitahována stejnou gravitační silou, jako byl on k ní. A představte si, on to přežil!" 

Tak to jsem prosím pěkně taky já :). V kolejní radě zastavím plánované tendence ke zdražování 

kolejného. Protože jsme skoro nejekologičtější národ na světě, zajistím, aby naše kolej šla 

v těchto šlépějích a koše na tříděný odpad byly na každém patře! Zpřístupním konferenční 

centrum pro studenty, jak pro studijní účely (například pro zkoušení prezentací bakalářských 

prací), tak i pro volnější aktivity (deskohraní). Budu se bít a zasazovat o to, aby kolejní internet 

byl opravdu internetem. Nikoho přece nebaví stále obcházet školní proxy -> 18+ obsah pro 

všechny a legálně! V případě mého zvolení, Vás čeká welcome drink na březnové loukovici!  

Pac a pussu! :* 

 

Denis Zadražil 

Kolej, pokoj: Volha, 909 

Studium: 3. ročník BC – Chemie 

Na koleji bydlím již 3. rokem. 

Medailonek: ČÁGO BÉLO ŠÍLENCI! Jmenuju se Denis a mám velký penis. Jsem studentem 

třetího ročníku oboru CHEMIE, nejlepšího oboru na této škole, tudíž na této koleji 

pravděpodobně setrvám ze všech ostatních kandidátů do kolejní rady, kromě Karla, nejdéle. 

Disponuji nezbytnými kvalitami, které mě přímo předurčují k vykonávání tak důležitého 

mandátu. Například nejsem takovej ocas jako Dominik Čapkovič a nebojím se říct věci na plná 

ústa. Dále jsem zodpovědný, spolehlivý a nezměrně kreativní. Jeden z důvodů proč kandiduji, 

je právě to, abych mohl ventilovat ten přetlak inovativních nápadů, které ve mně víří a které by 

přispěly ke společnému soužití nás, obyčejných lidí, erasmáků, slováků a všech ostatních 

ubytovaných individuií. Jeden z těchto nápadů by mohl například vyřešit neustálý problém 

s cenzurovaným internetem. Většina lidí má problém se dostat na určitě stránky každodenní 

potřeby, nicméně měnit zaběhlý systém není nic snadného. Mým řešením by bylo zřízení 

něčeho jako Kolejní porno-videopůjčovny, kde by si studenti mohli půjčovat potřebné studijní 

materiály, ke kterým se na internetu jen horko-těžko dostanou. Doufám, že jsem Vás přesvědčil 

mne zvolit. Čest. 

 



Bc. Dominik Čapkovič 

Kolej, pokoj: Volha, 610 

Studium: 1. ročník MGR – Chemické inženýrství a bioinženýrství 

Na koleji bydlím již 4. rokem. 

Medailonek: Zdarec všem! Nejspíše mne již většina z Vás zná, ať už díky tomu, že jste si u mne 

zapůjčili klíče od prádelny, anebo díky mé účastni ve fakultním senátu FCHT, kde jsem prvně 

navrhl a následně jsme vyjednávali o dobrovolném semináři pro Biochemii. Mým členstvím 

v kolejní radě bych chtěl zprvu navázat na projekt bývalé KR (koše na tříděný odpad), následně 

vyjednat „lepší internet“ (McAfee zbytečně blokuje internetové televizní stránky a další) 

a k tomu přidat Wi-Fi na patrech, jelikož žijeme v 21. století a ne v předpotopní době. Budu se 

těšit na případnou spolupráci s Vámi -). 

 

Bc. Jan Tomek 

Kolej, pokoj: Sázava, 1004 

Studium: 1. ročník MGR – Vodíkové a membránové technologie 

Na koleji bydlím již 4. rokem. 

Medailonek: Jmenuji se Jan Tomek, na VŠCHT v současné době studuji již čtvrtým rokem 

(stejnou dobu pobývám na koleji Sázava) a velmi rád bych se stal členem kolejí rady, díky 

čemuž bych měl možnost pomoct ostatním ubytovaným studentům při řešení jejich problémů. 

Jak jsem zmínil výše, na koleji Sázava bydlím čtyři roky a z vlastní zkušenosti vím, jak obtížné 

může být například vyřešení situace s problémovým spolubydlícím, kterého vedení koleje 

přehazuje z pokoje na pokoj a zkouší, kdo to s ním vydrží. V možnosti stát se členem kolejní 

rady vidím příležitost zasáhnout do řešení podobných situací a celkově reprezentovat názory 

a žádosti studentů, známých a kamarádů ubytovaných na koleji. Často probíraným tématem na 

koleji je internetové připojení. Myslím, že je načase prosadit bezdrátové připojení na pokojích, 

jako je tomu u ostatních kolejí na Jižním Městě a rozhodně bych se rád zasadil o zmírnění 

omezení současného kabelového připojení. Také mi nepřijde dostatečná velikost lednic 

především u čtyřčlenných buněk – kluci si sice vystačí s pár vychlazenými pivy a štanglí 

salámu, ale děvčata jistě potřebují pro ingredience nutné k jejich kuchařskému umění více 

místa. 

 

 

 

 

 

 

 



Ing. Adam Giurg 

Kolej, pokoj: Volha, 622 

Studium: 3. ročník PGS – Anorganická technologie 

Na koleji bydlím již 8. rokem. 

Medailonek: V současné době studuji doktorát na Ústavu anorganické technologie a rád se 

zapojím do dalších aktivit spojených se školou. Když se nabízí možnost aktivně zasáhnout do 

dění na kolejích, tak nechci jen sedět u piva a nečinně tlachat. Na kolejích bydlím již dlouho 

a ještě bydlet plánuji. Myslím si, že díky tomu mám i řadu kamarádů a známých, jejichž hlasy 

bych mohl v kolejní radě reprezentovat. Nezdá se mi šťastné, jak byla vyřešena recyklace za 

funkční období minulé kolejní rady. Zasadil bych se o zavedení recyklačních nádob na každém 

patře. Nelíbí se mi také současný systém zapůjčování praček, který by šlo zlepšit. Za zvážení 

by stála i revize omezení internetu. 


