
Kolej Hvězda 

 

Zápis ze zasedání kolejní rady ze dne 5. 12. 2013 

 

Přítomní členové KR: Pavel Moravec (předseda), David Frič (místopředseda), Tomáš Faltín, 

Michaela Šestáková 

Hosté: Martina Zapadlíková (vedoucí koleje Hvězda), Jaroslav Jindra (organizačně-správní výbor 

KaM) 

Místo konání: konferenční místnost (2/117), kolej Hvězda, Praha 

 

 

Program 

 

1. Výsledek jednání o manželské koleji 

2. Ethernetová televize 

3. Stav koláren 

4. Udržbář posilovny 

5. Kopírovací studio 

6. Osvětlení zadní příchozí cesty k bloku 1 

7. Přístupové karty pro obyvatele manželské koleje, kteří nejsou v evidenci ubytovaných 

8. Stížnost vrátnice 1. bloku na p. Vorobela 

9. Soustavné porušování ubytovacího řádu některými studenty Erasmu 

10. Různé 

 

(Program schůze byl jednohlasně schválen) 

 

 

Na úvod požádal o slovo pan Jaroslav Jindra z organizačně-správního výboru KaM, který přednesl 

projev o důležitých organizačních a bezpečnostních aspektech bydlení na koleji, ty KR vzala na 

vědomí a prostřednictvím nástěnek předá informace ubytovaným. (předseda udělil p. Jindrovi 

slovo) 

      –    nezbytné přečíst smlouvu, co podepisujeme 

 evakuační plán by měl být dostupný v každém pokoji 

 při stavebních pracích je stavební firma povinna předat KaM protokol, čím může ohrozit a 

omeztit zaměstnance a ubytované 

 kromě zaměstnanců, ubytovaných a IZS nemá nikdo volný přístup do kolejí 

 všechny chodby a schody jsou únikovými cestami a musí tudíž být uvolněné (bez kol, 

lednic, kočárků atd.) 

 pokud se stane úraz vinou zařízení kolejí, je třeba ho nahlásit na vrátnici 

 je zakázáno používat otevřený oheň na pozemcích koleje a zneužívat hasící přístroje 

 pokud požár, či jinou škodu, způsobí neohlášený soukromý elektrospotřebič, je jeho majitel 

odpovědný za škodu 

 

 

1. Výsledek jednání o rekonstrukci manželské koleji (blok 3A) 

Nepřítomná členka KR Michaela Jančíková informovala pomocí elektronické pošty kolejní radu a 

vedoucí koleje o domluvě s ředitelem KaM o průběhu následující rekonstrukce koleje Hvězda. 

Michaela Jančíková uspořádala schůzi obyvatel manželské koleje, kterým se nelíbil původní plán 

rekonstrukce (viz zápis z 6.11.2013), aby si vybrali jednu z alternativ, kterou jim ředitel Ing. Jiří 



Macoun předložil. (také viz zápis z 6.11.2013). Obyvatelé manželské koleje se jednohlasně 

vyslovili pro variantu, že kompletní vnitřní rekonstrukce proběhne nejprve na bloku 2A a manželská 

kolej se bude rekonstruovat zatím pouze zvenčí. 

 

Vedoucí koleje Martina Zapadlíková v souvislosti s manželskou kolejí informovala KR o tom, že na 

ní proběhne pravděpodobně ještě do konce roku výměna elektrických zásuvek. 

 

2. Ethernetová televize 

Tomáš Faltín, který byl na minulé schůzi KR pověřen přípravou projektu ethernetové televize (dále 

TV), informoval přítomné o průběhu přípravy. Jednal s Kolejní radou koleje Větrník o technickou 

pomoc, ale neuspěl, takže realizaci bude muset KR zajistit sama, resp. se pokusí sehnat technicky 

zdatné pomocníky, kteří by nám pomohli tento projekt realizovat. Podle sdělení T. Faltína je třeba 

ústřední počítač, který bude službu zprostředkovávat a napojí se na místní internetovou síť. Poté se 

budou moci ubytovaní na TV připojit pomocí svých internetových kabelů. KR také bude muset 

nějakým způsobem sehnat finance potřebné na realizaci projektu, například pomocí sbírky. 

 

3. Stav koláren 

Michaela Šestáková zjišťovala stav koláren, o němž KR informovala. Byly zjištěny tyto závady: 

 kola jsou povětšinou nezamčená 

 v kolárně na druhém bloku jsou přebytečné věci, které do kolárny nepatří 

 málo stojanů (paní vedoucí zjistí jestli počet odpovídá soupisu majetku, nebo ne) 

 kola nejsou srovnané, čímž se krátí místo 

 možnost zřídit kolárnu na třetím bloku (místo jedné ze studoven) 

Předseda KR Pavel Moravec a místopředseda KR David Frič zajistí odklizení přebytečných věcí v 

kolárně na druhém bloku. Dále požádají vrátnice, aby zdůrazňovaly ubytovaným, aby si svá kola 

zamykali a vyberou místnost na 3. bloku pro případné zřízení kolárny. 

 

4. Údržbář posilovny 

Karolína Janků pověřená správou posilovny navrhla prostřednictvím Tomáše Faltína na zřízenou 

funkci údržbáře posilovny Jana Korba. 

 

Hlasování o přijetí Jana Korba na funkci údržbáře posilovny:  

(pro-proti-zdržel se) 4-0-0 

Jan Korb byl kolejní radou bez připomínek schválen jako údržbář posilovny. KR byla již pomocí 

elektronické pošty informovaná o některých konkrétních závadách na přístrojích. Navíc snad nikdo 

z uživatelů neoznamuje zjištěnou závadu na přístroji. V rámci rozpravy se vedoucí koleje Martina 

Zapadlíková nastínila nápad nějakým způsobem omezit kapacitu posilovny. Zkusí se také 

informovat o provozu posiloven na jiných kolejích a také se telefonicky spojí s Karolínou Janků. 

Pavel Moravec zpochybnil přínos zavedení maximální kapacity. David Frič navrhnul sečkat s 

některými opatřeními až poté, co se ukáže přínos údržbáře, o zbytku bude KR se správkyní jednat. 

Tomáš Faltín také informoval, že se Karolína Janků sešla s bývalým správcem posilovny p. 

Dohnalem a diskutovala s ním záležitosti týkající se provozu, které by jí mohly být přínosné. 

 

5. Kopírovací studio 

KR hlasovala o přijetí návrhu pana Patrika Mandy na zřízení kopírovacího studia na koleji Hvězda s 

rozšířeným sortimentem, které by p. Patrik Manda provozoval (návrh má KR i vedoucí koleje k 

dispozici na svém eamilu). 

 

Hlasování o zřízení kopírovacího studia:  

(pro-proti-zdržel se) 4-0-0 

KR schválila návrh bez připomínek. Pavel Moravec navrhnul zřídit studio místo jedné televizní 



místosti. Oponoval mu David Frič, který by studio umístil do jedné z nevyužívaných místností na 

druhém bloku. Vedoucí koleje Martina Zapadlíková domluví s panem Mandou schůzku, na které si 

prohlédne prostory možné pro zřízení, ke ktrerým se vyjádří a dohodnou se na výši pronájmu. 

Schůzi bude přítomen jeden ze členů KR. 

 

Osvětlení zadní příchozí cesty k bloku 1 

KR se nechala informovat o pokračování navrženého projektu osvětlení zadní příchozí cesty k 

bloku 1. Vedoucí koleje Martina Zapadlíková oznámila, že se zpracovávají dva různé návrhy – 

jeden počítá s osvětlením cesty pomocí klasických lamp a druhý pomocí osvětlení přímo z budovy. 

K samotné realizaci by mělo dojít příští kalendářní rok. 

 

Přístupové karty pro obyvatele manželské koleje, kteří nejsou v evidenci ubytovaných 

Obyvatele manželské koleje, kteří nejsou v evidenci ubytovaných, si mohou v ubytovací kanceláři 

požádat o aktivaci karet typu Isic, Opencard apod., které jim budou sloužit jako přístupové do 

koleje. Paní vedoucí poslala správci systému Mefisto požadavek o doplnění chybějících obyvatel do 

evidence, ale zatím neobdržela žádnou odezvu. 

 

Stížnost vrátnice 1. bloku na pana Vorobela 

KR obdržela prostřednictvím vedoucí koleje stížnost vrátnice 1. bloku na p. Vorobela týkající se 

rušení nočního klidu. Stížnost s apelem, aby se to již neopakovalo, zprostředkoval ústně p. 

Vorobelovi předseda KR Pavel Moravec. P. Vorobel se hájil, že k rušení nočního klidu nedocházelo 

ani tak z jeho strany, ale spíš od lidí, kteří se nacházeli v jeho blízkosti a které z velké části ani 

nezná, ale jelikož ho na vrátnici znají, tak nese odpovědnost pouze on. 

 

Soustavné porušování ubytovacího řádu některými studenty Erasmu 

KR se opakovaně setkává se stížnostmi na mnohé studenty Erasmu ubytovaných na koleji Hvězda 

kvůli soustavnému rušení nočního klidu, zanechávání nepořádku na chotbách a v kuchyňkách a 

ničení majetku KaM. Stížnosti nemají oficiální charakter a často neobsahují ani konkrétní jména. 

KR se zprvu snažila problém řešit domluvou, ale tento způsob nebyl účinný. KR tak 

prostřednictvím svého účtu na Facebook.com a v rámci odpovědí na stížnosti oznámila 

ubytovaným, že bude tento problém řešit pomocí písemných varování a v krajním případě 

vyloučení z koleje Hvězda a to prostřednictvím vedoucí koleje, které by předala oficiální stížnost na 

konkrétní osoby. Informovala také o formě takovéto oficiální stížnosti. 

 

Během posledních dnů byla rozeslána a vrátnicí na 2. bloku předána varování několika studentům 

Erasmu, která byla iniciována vedoucí koleje Martinou Zapadlíkovou, kterou byla také sepsána a 

vrátnými 2. bloku, kteří během posledních měsíců zapisovali čísla konkrétních pokojů, kde 

docházelo k porušování ubytovacího řádu. Členové KR proti tomuto postupu neměli námitky. 

 

3.12. na koleji opět zasahovala Policie kvůli rušení nočního klidu ze strany studentů Erasmu. 

Jelikož ale KR neměla k dispozici žádná jména konkrétních osob, které by se toho účastnili, ani 

číslo pokoje, tak nehlasovala o vyloučení či jiném potrestání někoho ze studentů Erasmu. 

 

Členové KR se shodli na tom, že pokud mají hlasovat o opatřeních typu varovného dopisu, nebo 

vyloučení z koleje, tak potřebují potřebné doklady o přestupku konkrétní dané osoby (osob), ale 

nechtějí trestat plošně. 

 

KR nyní bude postupovat tak, že osloví ubytované koleje, kteří sousedí se studenty Erasmu, aby v 

případě opakování porušení ubytovacího řádu sepsali oficiální stížnost a odeslali na email KR, nebo 

ji předali osobně. Stížnost musí obsahovat jméno provinivšího se, popis přestupku a čas, kdy byl 

spáchán. 

 



Různé 

David Frič, který spravuje kufrárnu, se s vedoucí koleje Martinou Zapadlíkovou domluvil, že po 

Novém roce by měl proběhnout úklid kufrárny. 

 

Tomáš Faltín informoval, že některé vrátné 3. bloku chtějí uspořádat dobrovolnou sbírku na jídlo 

pro opuštěné kočky pohybující se kolem 3. bloku. Sbírka probíhá přímo na vrátnici 3. bloku. 

 

Předseda KR Pavel Moravec byl na grémiu předsedů KR, že nový nábytek pro naši kolej se bude 

týkat pouze bloku 2A a až po jeho rekonstrukci. 

 

Vedoucí koleje Martina Zapadlíková informovala KR o nové vedoucí ubytovacího útvaru (p. 

Burdová). 

 

Také oznámila, že pravděpodobně ještě do konce roku proběhne výměna postelí za nové tam, kde je 

to nutné. 

 

Odsouhlasení termínu další schůze 

Kolejní rada se shodla, že další schůze se bude konat ve čtvrtek 8. 1. 2014 v 18:00 v konferenční 

místnosti (2/117). 

Hlasování (pro-proti-zdržel se): 4-0-0 


