Kolej Hvězda

Zápis ze zasedání kolejní rady ze dne 5. 11. 2014
Přítomní členové KR: David Frič (předseda), Tomáš Faltín, Michaela Jančíková, Karolína Janků,
Šimon Ţďárský
Omluveni: Hosté: Miloš Titzenthaler (vedoucí koleje Hvězda), Adam Chadima
Místo konání: konferenční místnost (2/117), kolej Hvězda, Praha
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kolárny
Provoz večerky
Posilovna
Návrh na udělení výstrahy pánům Golovinovi, Kříţeneckému, Rubnerovi a Zrůstovi
Návrh na odstoupení od smlouvy s panem Šválem
Místnost na cvičení
Různé
Volba místopředsedy KR

(Program schůze byl jednohlasně schválen)
1. Kolárny
David Frič kontroloval stav kolárny na 1. bloku. Poţádal vedoucího koleje p. Titzenthalera, aby
zkontroloval bezpečnostní zařízení z vnější části bloku (a tedy i kolárny).
Vedoucí koleje p. Titzenthaler oznámil KR záměr zakoupit stojany na zdi koláren. Členové KR se
zavázali změřit rozměry obvodů místností, podle kterých by se pak stojany měly zakoupit.
Šimon Ţďárský navrhnul uspořádat kola po instalaci stojanů tak, aby méně vyuţívaná kola byla
umístěna vzadu a více vyuţívaná vepředu. K lepší orientaci přejde vrátníce 1. a 2. bloku na nový
formulář pro uţívání kolárny fungující na 3. bloku. Na email KR ho přepošle Michaela Jančíková.
2. Provoz večerky
David Frič se zeptal pana vedoucího, jak probíhá příprava prostorů na provoz večerky. Bylo mu
odpovězeno, ţe se stále čeká na potřebná schválení úřadů a mezitím probíhají stavební úpravy
prostoru. Dále se dozvěděl, ţe instalatér p. Šedivý shání se elektronický zámek na vchodové dveře
1. bloku, kde bude večerka umístěná, aby se dovnitř dostali studenti opět po přiloţení čipové karty.
3. Posilovna
Členové KR se shodli na tom, ţe by rádi kontrolovali vyúčtování spojená s provozem posilovny,
kterou spravují. S vedoucím koleje p. Titzenthalerem se domluvili, ţe bude účtování posílat na
email KR.
Dále se řešila otázka omezené kapacity posilovny a neustálého nezapisování se uţivatelů do sešitu,
který je pro tento účel umístěn u vchodu do posilovny. Správkyně posilovny Karolína Janků vznesla
návrh na rezervační systém, který by v nějaké podobě měl zabezpečit přístup do posilovny
uţivatelům, kteří ji mohou pouţívat jen v konkrétním čase a kvůli omezené kapacitě se do ní
nedostanou. Šimon Ţďárský dále vyslovil přesvědčení, ţe omezená kapacita strojům nepomáhá,

protoţe při současném vyuţití posilovny se na nich stejně střídají studenti rychle za sebou.
Michaela Jančíková vyslovila přesvědčení, ţe omezená kapacita reguluje přestupky proti řádu
posilovny a přístup bezohledných uţivatelů. Karolína Janků by chtěla regulovat přístup takových
uţivatelů jiným, dlouhodobým opatřením. Omezení kapacity prý se nelíbí mnoha uţivatelům a
přínos má minimální. Jelikoţ nepadl ţádný návrh na konstruktivní a dlouhodobé řešení situace a ani
nepanovala shoda mezi členy KR, která opatření jsou prospěšná a která ne, předseda KR David Frič
vyzval členy kolejní rady, aby sepsali nový řád posilovny, ať uţ jednu, nebo více verzí, který dle
jejich názoru maximálně pomůţe k vyřešení porblémů uţivatelů i strojů a zaručí klidný a bezpečný
chod posilovny. Nový řád by měli nejpozději týden před další schůzí zaslat na email KR k jeho
pročtení ostatním a na schůzi se bude hlasovat o schválení konkrétního řádu a počátku jeho
platnosti. Na jeho tvorbě se mohou podílet nejen členové KR, ale i další uţivatelé posilovny.
Dále se řešila moţnost koupě nových strojů, jelikoţ některé stávající nezvládají velký nápor (viz
zápis ze schůze KR ze dne 20. 10. 2014). Vedoucí koleje p. Titzenthaler zjistí, jaké jsou moţnosti
elektrického obvodu v místosti, zda-li jsou dostatečné pro eventuelní nové stroje. Otázka je, jestli z
dostupných prostředků vůbec bude moţné zakoupit adekvátní kvalitní sroje.
4. Návrh na udělení výstrahy pánům Golovinovi, Kříţeneckému, Rubnerovi a Zrůstovi
Vedoucí koleje p. Titzenthaler obdrţel stíţnost na obyvatele pokujů 3/314 (Golovin Sergej,
Kříţenecký Ondřej) a 3/329 (Rubner Pavel, Zrůst Adam), na základě které jim navrhnul udělit
výstrahu. Dotyční měli různými způsoby znepříjemňovat pobyt poškozené studentce. KR se shodla,
ţe by chtěla získat ještě osobní výpověď poškozené, zda-li svou stíţnost skutečně vztahuje na
všechny čtyři obyvatele obou pokojů. Tuto výpověď získá Tomáš Faltín, informuje KR
prostřednictvím emailu a KR bude o výstraze hlasovat per rollam.
5. Návrh na odstoupení od smlouvy s panem Šválem
Vedoucí koleje p. Titzenthaler obdrţel stíţnost na pana Švála, kterou přeposlal na email KR a
navrhnul odstoupení od smlouvy s p. Šválem za hrubé porušení dobrých mravů. Členové KR se
shodli, ţe stíţnost je velmi strohá a oslovila tak prostřednictvím emailu poškozeného k širšímu
vyjádření a p. Švála poţádala o jeho vyjádření. Jelikoţ se jejich tvrzení zásadně rozcházejí a jedná
se o návrh na nejpřísnější moţné opatření, chce KR získat více informací o údajném incidentu. O
návrhu tak KR bude v nejbliţších dnech po upřesnění informací, které má k dispozici, hlasovat per
rollam.
6. Místnost na cvičení
Michaela Jančíková se dotázala pana vedoucího, zda-li by v dohledné době bylo moţné zřídit
místnost na cvičení (např. jógy, aerobiku apod.). Miloš Titzenthaler ji přislíbil po dokončení
rekonstrukce bloku poskytnout prázdnou místnost v přízemí na bloku 3A.
7. Různé
Vedoucí koleje p. Titzenthaler informoval KR, ţe v dohledné době se bude opravovat zadní vchod
do bloku 3A.
Informoval také, ţe obdrţel omezené prostředky na malování pokojů. Týká se to celé koleje, ale
vzhledem k omezeným moţnostem, se to bude týkat jen nejnutnějších případů.
Dále informoval, ţe prádelna na 2. bloku je i počas rekonstrukcí v provozu.
Výměna povlečení od nového akademického roku probíhá jednou za 14 dní. Termíny se nadále v
předstihu vyvěšují na nástěnky u vrátnic.
Šimon Ţďárský informoval p. Titzenthalera o hluku od světel ve studovnách na 1. bloku. Pan

Titzenthaler přislíbil nápravu.
8. Volba místopředsedy KR
Na post místopředsedy KR byl navrţen Tomáš Faltín, který kandidaturu přijal.
Hlasování o obsazení postu místopředsedy KR Hvězda Tomášem Faltíem:
(pro-proti-zdržel se) 4-0-1
Odsouhlasení termínu další schůze
Kolejní rada se dohodla, ţe další schůze se bude konat ve středu 10. 12. 2014 v 16:30 v
konferenční místnosti (2/117).

