
 

 

ZÁPIS ZE ČTVRTÉHO ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ KR AzP 

 

Termín a místo zasedání: 

25. listopadu 2013 od 20:00, společenská místnost 3. patra koleje 

 

Přítomní členové kolejní rady: 

Michal Bělka, Stanislav Smutný, Lukáš Pelcman 

 

Přítomní hosté: 

nikdo 

Program zasedání byl schválen tichým souhlasem v následující podobě: 

1) Vyhlášení doplňovacích voleb  

2) Mikrovlnné trouby a další podněty od ubytovaných studentů  

3) Šestadvacátý BIOBAR  

4) Kaple ve čtvrtém patře koleje  

5) Různé 

 

Průběh zasedání: 

1) Vyhlášení doplňovacích voleb 

„Kolejní rada koleje Arnošta z Pardubic vyhlašuje doplňovací volby. Proběhnou ve dnech 9. a 10. prosince 
2013, po oba dny v čase 18:00 až 22:00. Kandidovat do kolejní rady smí podle čl. 4 odst. 1 Volebního řádu 
kdokoli, kdo je studentem Univerzity Karlovy nebo jiné vysoké školy a je ubytován v koleji Arnošta z 
Pardubic. 

Přihláška ke kandidatuře se podává do rukou předsedy volební komise nejpozději do 6. prosince 2013. 
Přihláška musí obsahovat jméno kandidáta, případně jeho titul, číslo pokoje, v němž je ubytován, školu (v 
případě Univerzity Karlovy i fakultu), studijní obor, ročník a typ studia, e-mailovou adresu, telefonní číslo 
a vlastnoruční podpis kandidáta. 

Každý z kandidátů má právo doručit předsedovi volební komise svůj volební program v maximální délce 
jedné stránky formátu A4. Kolejní rada dále jmenuje volební komisi ve složení Michal Bělka, Lukáš 
Pelcman a Stanislav Smutný.“ 

Usnesení č. 8/2013 – schváleno v poměru 3-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 

2) Mikrovlnné trouby a další podněty od studentů 

a. Nejpalčivějším problémem na koleji zůstávají podle ohlasů z řad ubytovaných 

studentů chybějící mikrovlnné trouby. Michal Bělka informoval o e-mailu, který 

v této věci zaslal vedení koleje, a tlumočil vyjádření paní Miloslavy Strnadové, podle 

níž budou nové mikrovlnné trouby zakoupeny a dodány do kuchyněk na začátku 

prosince. 
 

b. Se dvěma podněty se na kolejní radu obrátil Braňo Krajčovič. Upozornil na údajné 

plýtvání elektřinou – světla na chodbách podle něj svítí zbytečně celý den. Kolejní 

rada se shodla na tom, že v tuto chvíli nemá pocit, že by se na koleji zbytečně svítilo. 

Její členové se na tuto problematiku více zaměří. 



 

c. Braňo Krajčovič zároveň žádá o výměnu světel ve společenských místnostech, neboť 

údajně příliš bzučí, přičemž se studenti nemohou soustředit například na učení. 

Kolejní rada požádá vedení koleje, aby ve spolupráci s údržbáři problém 

s nevyhovujícím osvětlením vyřešilo. 
 

d. Lucia Bečvarova upozornila na „díry ve vaničkách“ sprch ve druhém patře, problém 

se podle ní týká takřka všech sprchových koutů. Michal Bělka pověřil Stanislava 

Smutného, aby stav zmíněných sprch zkontroloval a zároveň se podíval na stav 

stropu ve sprchách o patro níž, zda neplesniví. Stanislav Smutný informoval, že strop 

v prvním patře je v pořádku a vaničky o patro níž jsou skutečně poškozené, byť 

podle něj nelze mluvit přímo o „dírách“. Kolejní rada prostřednictvím systému 

REHOS požádá údržbáře koleje, aby stav sprchových koutů zkontroloval a případně 

zajistil nápravu (sprchy prošly v minulém akademickém roce kompletní renovací). 

 

3) Šestadvacátý BIOBAR 
 

a. Michal Bělka požádal Stanislava Smutného – jednoho 

z hlavních organizátorů BIOBARu – o informaci, zda již akce 

získala oficiální povolení od vedoucího koleje. Stanislav 

Smutný odpověděl, že akce je schválená. 
 

b. Zároveň seznámil přítomné s prostorovou organizací, která 

se příliš neliší od minulých ročníků. 
 

c. Lukáš Pelcman upozornil, že bude vhodné informovat 

studenty o nutnosti zamykat během akce své pokoje. 

 

4) Kaple ve čtvrtém patře koleje 

a. Michal Bělka informoval o posledním 

zasedání Grémia předsedů kolejních rad, 

během něhož neplánovaně přišla řeč i na 

problematiku bývalé kaple na naší koleji. 

Ředitel KaM se vyjádřil v tom smyslu, že 

souhlasí s některými námitkami obyvatel 

koleje proti skutečnosti, že podstatná část 

rozlohy čtvrtého patra koleje (viz plánek, 

tmavě šedé prostory po pravé straně) je 

vyhrazena výlučně pro potřeby uměleckého souboru, a to přes nedostatek 

společných prostor na koleji (celkem jsou v budově k dispozici pouze tři studentům 

přístupné místnosti). 
 

b. Zkoušky souboru se konají ve večerních hodinách (nezřídka končí až po 22. hodině). 

Zatímco platící obyvatelé koleje se musejí dle předpisů prokazovat kolejenkou a 

všechny jejich návštěvy podstupují administrativní úkon spojený s opisováním čísla 

občanského průkazu, členové souboru mají v pondělí a ve středu volný vstup do 

budovy (stačí říct „jdu zpívat“). Vedle zvýhodnění členů souboru proti ubytovaným 

studentům a jejich návštěvníkům se může jednat i o bezpečnostní riziko (webové 

stránky VUS navíc výslovně nabádají „zájemce“ – tedy osoby, které nejsou členy 

sboru – aby se přišli podívat na zkoušku, což může být zneužito pro neoprávněný 

vstup do budovy), které devalvuje praktikovaná bezpečnostní opatření. 

Problematická je i otázka narušování soukromí ubytovaných studentů, kteří často 

přicházejí do kontaktu s cizími osobami například při cestě do sprch. 

 

 
 



 

c. Působení uměleckého souboru v budově koleje Arnošta z Pardubic je zakotveno 

v dohodě mezi souborem a univerzitou. Kolejní rada proti spolupráci univerzity a 

uměleckého souboru (byť není součástí UK, nýbrž samostatnou právnickou osobou 

nezačleněnou ani ve Studentské unii UK) samozřejmě nic nenamítá. Michal Bělka 

upozornil, že v okolí koleje se nachází velké množství fakultních pracovišť 

(Pedagogická fakulta, Právnická fakulta, Filozofická fakulta, komplex Karolinum – 

Celetná ulice a další), jejichž prostory jsou ve večerních hodinách obvykle z velké 

části prázdné a na rozdíl od ubytovacího zařízení zde nehrozí zásah do soukromí 

ubytovaných studentů. 
 

d. Kolejní rada se rozhodla vyčkat na výsledky doplňovacích voleb a v novém obsazení 

následně rozhodnout, jak ve věci kolejní kaple dále postupovat. 

 

5) Různé 

a. Příští zasedání kolejní rady bylo naplánováno na středu 18. prosince 2013, tedy den 

po vypršení lhůty pro podávání námitek týkajících se doplňovacích voleb. 

Předpokládá se, že tou dobou již kolejní rada zasedne v obměněném složení. 

 

 

V Praze dne 25. listopadu 2013 

 

Michal Bělka 

předseda kolejní rady 

 

 


