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Kandidáti do Kolejní rady 

(duben 2019) 

 

Matúš Drexler 

Kolej: Sázava 

Pokoj: 706B 

Ročník studia: 3. (Bc.) 

Něco o sobě:  

Volám sa Matúš a som študentom tretieho ročníka na VŠCHT.  Už dva roky bývam na koleji 

Sázava. Rád športujem, tancujem, trávim čas s priateľmi a mám rád zmenu.  

Proč chceš kandidovat:  

V súčasnosti vidím viacero nedostatkov vo fungovaní koleje, ktoré by som chcel zmeniť. 

Mám bohaté skúsenosti s fungovaním iných kolejí, od ktorých by som rád prevzal pozitíva 

tak, aby som spravil všetkým obyvateľom koleje Sázava a Volha život pohodlnejší a 

príjemnejší. Predsa každý z nás tu zažije pár krásnych rokov svojej mladosti s 

nezabudnuteľnými spomienkami. 

Co bys chtěl změnit:   

Medzi hlavné nedostatky, ktorým by som rád našiel čo najlepšie riešenie zaraďujem: 

1. Práčky 

2. Internet 

3. Elektrické spotrebiče 

4. Zabezpečiť príjemnejší personál 

5. Vylepšiť ISKAM - napr. hlásenie závad cez systém, rezervácia pokojov (aj partnerských)  

6. Spoločenská miestnosť 

7. Informovanosť návštev zamestnancov na pokoji  

8. Sieťka na okno 

9. Separovanie skla 

10. Vytvoriť altánok a miesto na grilovanie 

Verím, že ešte stále existujú študenti, ktorým záleží na fungovaní koleje a všetci pôjdeme 

voliť!!! 
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Bc. Martina Hraničková 

Kolej: Volha 

Pokoj: 826B 

Ročník studia: 1. (Mgr.) 

Něco o sobě: 

Jsem v prváku na magisterském na technologii potravin, čili „jogurťák“ :-D. Na koleji bydlím 

již 5. rokem, takže myslím, že už něco o koleji vím (a co nevím, vím, na koho se obrátit). 

Mnoho lidí z Vás mne může znát z recepce na Volze, kde jsem loni často vypomáhala. Často 

ležím v detektivkách a doma mám plno koček. 

Proč chceš kandidovat: 

Ráda bych, aby v kolejní radě opět seděli lidi, kterým záleží na fungování koleje. Zároveň aby 

měli studenti někoho, kdo se nebojí za ně postavit i s případným vytáhnutím drápků. 

Co bys chtěla změnit: 

Vzhledem k plánované rekonstrukci prádelen bych ráda nevyužité prostory přeměnila na malé 

studovny nonstop k dispozici oproti isicu (ať už klíče na recepci nebo odemknutí na isic). 

Ráda bych, aby se udělala rekonstrukce kuchyněk (vymalovat, vyměnit skoro nefunkční 

plotýnky apod.). V aule mít k dispozici rychlovarnou konvici (kdo nezažil vylézt k sobě do 

pokoje jen kvůli vodě na čaj nebo na kávu, je šťastný člověk :-D). Dořešit problematiku 

blokování internetu, protože nejen školou a hospodou je člověk živ :-D. 
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Jan Konečný 

Kolej: Volha 

Pokoj: 716B 

Ročník studia: 2. (Bc.) 

Něco o sobě:  

Čest studiu a bezpečnému sexu, soudruzi. Jmenuji se Jan Konečný, vím, že to nikoho 

nezajímá, ale mám napsat něco o sobě. Jsem mladý, inteligentní a velice pohledný muž. Rád 

konzumuji roztoky ethanolu, bez rozdílu koncentrace či barvy, ale pouze ve společnosti těch 

správných lidí z kolejí. Také velice aktivně sportuji. No dobře, ne všechno, co jsem napsal je 

pravdivé.... volte mě a dozvíte se pravdu! 

Proč chceš kandidovat: 

No to je velice jednoduché.... chci získat moc, abych mohl dopadnout a zmlátit chodbovou 

příšeru, která nevinným studentům krade jídlo přímo z pokojů. Jelikož zdejší internet zatím 

nedovoluje vstup na určité stránky denní potřeby, tak bych také rád získal přístup ke 

konferenčním místnostem za účelem natáčení vlastní pornografie, která bude k zapůjčení na 

vrátnici po předložení platné isic karty. 

Co bys chtěl změnit: 

To velice úzce souvisí s předchozí otázkou. Kromě natáčení pornografie, zpřístupním 

konferenční místnosti také ostatním studentům, aby zde mohli pořádat soukromé akce a 

nerušili tak své sousedy v době nočního klidu. Mimo to také samozřejmě zruším kontroly 

pokojů zavedené stávajícím členem kolejní rady Ing. Karlem Vávrou. Jelikož mi voda v 

bazénu přijde studená, zasadím se o její zvednutí o 3 °C a přistavění saunového světa, až tohle 

bude hotové, postavím tobogán z 12 patra až dolů. A v neposlední ředě zavedu hlídky s velice 

ostrými nůžkami, aby kontrolovali zda nikdo nemočí ve veřejných prostorách... ten kdo bude 

přistižen, tomu bude ustřižen. 

Jan Konečný, konečné řešení pro Volhu. 

 

 


