
Kolej Hvězda 

 

Zápis ze zasedání kolejní rady ze dne 8. 1. 2014 

 

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

Michaela Jančíková 

Omluveni: Michaela Šestáková 

Hosté: Martina Zapadlíková (vedoucí koleje Hvězda) 

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

 

Program 

 

1. Společenské zábavní místnosti 

2. Posilovna 

3. Ethernetová TV 

4. Stížnost na sítě na balkonech 

5. Osvětlení zadní cesty do bloku 1 

6. Zákaz stížností ve smlouvách 

7. Výstraha p. Martinu Kyceltovi 

8. Výstraha p. Jiřímu Hradeckému a p. Adamu Stejskalovi 

9. Vyklizení chodeb na bloku 3A (manželská kolej) 

10. Různé 

 

(Program schůze byl jednohlasně schválen) 

 

1. Společenské zábavní místnosti 

Tomáš Faltín zjišťoval stav společenských zábavních místností na 2. bloku, kde jsou umístěny 

společenské hry. Místnost na stolní tenis je v pořádku. U kulečníku chybí koule na hraní a současně 

místnost slouží jako ateliér studentky sochařky. KR se pokusí domluvit její přesun do některé z 

nevyužívaných místností tak, aby se dal využívat kulečník. V místnosti s šipkami chybí hrací šipky 

a u stolního fotbalu míčky na vrátnici. Chybějící předměty nejsou k dostání ani na vrátnici. KR se 

pokusí vyčíslit náklady na obnovení funkčnosti těchto her a celkovou částku předloží paní vedoucí, 

která rozhodne, zda-li dá tuto částku k dispozici. 

 

2. Posilovna 

Vecoucí koleje Martina Zapadlíková informovala KR, že je pro posilovnu objadnaný opravář a 

revize. Správkyně posilovny Karolína Janků vyjádřila při rozhovoru s Michaelou Jančíkovou záměr 

sejít se s představiteli KR (na tuto schůzi se nemohla dostavit). Michaela Jančíková s ní tedy 

domluví schůzi tak, aby se jí mohlo zúčastnit co nejvíce členů KR. KR a vedoucí koleje se shodli, 

že údržbář posilovny Jan Korb by měl i čistit stroje (jeho činnost se bude řešit na schůzi s Karolínou 

Janků). Dále KR debatovala na téma rezervačního systému pro posilovnu. O tomto záměru bude 

jednat až po schůzi se správkyní. 

 

3. Ethernetová TV 

Tomáš Faltín v brzké době přiveze svůj nepoužívaný počítač a vyzkouší se, zda-li by vydržel zátěž 

spojenou s provozem ethernetové TV. Poté se bude postupovat dále v realizaci projektu. 

 

4. Stížnost na sítě na balkonech 

KR obdržela stížnost studenta na sítě na balkonech. Tyto sítě slouží především jako obrana proti 

holubům. Vedoucí koleje vzala stížnost na vědomí, ale nehodlá se sítěmi nic dělat. Nikdo ze členů 

KR k tomuto rozhodnutí neměl námitky. 



 

5. Osvětlení zadní cesty do bloku 1 

Dle sdělení paní vedoucí se na vedení KaM stále vyhodnocuje požadavek (viz zápis schůze KR z 

5.12.2013). Navíc není jisté, zda se jedná o pozemek KaM, takže se to nejprve prověří. 

 

6. Zákaz stížností ve smlouvách 

KR zjistila dle názoru jejích členů závažné pochybení ze strany ubytovatele při podepisování 

ubytovacích smluv osob, které bydlejí v patrech, kde jsou ubytováni studenti Erasmu. Těmto lidem 

mělo být dle smlouvy údajně zakázáno si stěžovat na porušování ubytovacího řádu ze strany 

studentů Erasmu. Tomáš Faltín a David Frič tuto informaci prověřili přímo v ubytovací kanceláři, 

kde zjistili, že je pravdivá a ke standardní smlouvě byl dopsán dodatek v tomto znění:  

 

„Souhlasím že jsem ubytován mezi zahraničními studenty, kteří často porušují kolejní řád. Nebudu 

si na jejich chování stěžovat.“ 

 

Bylo zjištěno, že tento dodatek nařídila ještě předchozí vedoucí Koleje Hvězda a že studentům 

ubytovaným na patrech se studenty Erasmu bylo nabídnuto přestěhovat se na jinou část koleje. Ti, 

kteří tuto nabídku odmítli museli podepsat tento dodatek. Dle stanoviska všech členů KR odporuje 

zvolená formulace Řádu KaM. KR se proto dohodla s vedoucí koleje Martinou Zapadlíkovou, že 

pokud budou stejné podmínky pro ubytování studentů Erasmu a ostatních studentů, zvolí se jiná 

formulace tak, aby studentům nebylo zakazováno stěžovat si v případě porušování kolejního řádu. 

 

7. Výstraha p. Martinu Kyceltovi 

Místopředseda KR David Frič sdělil, že Martin Kycelt není k zastižení a dle jeho spolubydlícího se 

vrátí na kolej a po zkouškovém období, kdy mu bude možno výstrahu (varování) předat. 

 

8. Chodby na 3A 

Iniciativa Michaely Jančíkové a vývěsky pomohly razantně zlepšit situaci na chodbách manželské 

koleje, která neodpovídala bezpečnostním předpisům (viz zápis schůze KR z 2.1.2014). 

 

9. Výstraha p. Jiřímu Hradeckému a p. Adamu Stejskalovi 

Vedoucí koleje Martina Zapadlíková navrhla výstrahu (varování) pro p. Jiřího Hradeckého a p. 

Adama Stejskala kvůli porušení ubytovacího řádu a škodu na majetku KaM. Údajně v noci z 31.12. 

na 1.1. znehodnotili hasící přístroj a chovali se nepřípustně. 

 

Hlasování o udělení výstrahy Jiřímu Hradeckému a Adamu Stejskalovi:  

(pro-proti-zdržel se) 4-0-0 

 

10. Různé 

KR vzala na vědomí, že kopírovací studio kvůli odstoupení majitele od záměru (z důvodu 

nedostatku financí) nebude zřízeno. 

 

Tomáš Faltín informoval o tom, že započal kultivace internetových stránek Koleje Hvězda 

spravovaných KR a zároveň požádal vedoucí koleje o poskytnutí případných zajímavých 

obrazových, či jiných materiálů, které by mohl k tomuto účelu použít. Nabídl i zbytku KR, že se na 

kultivaci mohou podílet. 

 

Odsouhlasení termínu další schůze 

Kolejní rada se shodla, že další schůze se bude konat ve středu 12. 2. 2014 v 16:00 v konferenční 

místnosti (2/117). Vzhledem k tomu, že už nebudou platit stávající rozvrhy členů KR v jejich 

školách, tak je možné, že se ještě čas upraví, což by bylo dopředu oznámeno. 

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


