
Kolej Hvězda 

Zápis ze zasedání kolejní rady ze dne 10. 12. 2014 

 

Přítomní členové KR: David Frič (předseda), Michaela Jančíková, Šimon Ţďárský 

Omluveni: Tomáš Faltín (místopředseda), Karolína Janků 

Hosté: Miloš Titzenthaler (vedoucí koleje Hvězda), Petr Samuel (spráce internetové sítě na 2. 

bloku), Vladislav Hruška 

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

 

Program 

 

1. Kolárny 

2. Studovny 

3. Prádelna 

4. Mikrovlnky 

5. Toaletní papíry a mýdla na společných toaletách 

6. Platby kolejného v prosinci 

7. Návrh na udělení výstrahy pánům Golovinovi, Kříţeneckému, Rubnerovi a Zrůstovi 

8. Stíţnost na rušení nočního klidu p. Dubielem a p. Šofránkem 

9. Stíţnost na neohlášenou návštěvu p. Bulíře 

10. Stíţnost na nevhodné chování p. Gilloa 

11. Stíţnost na vrátnou třetího bloku p. Svatoňovou 

12. Různé 

 

(Program schůze byl jednohlasně schválen) 

 

1. Kolárny 

  David Frič s Tomášem Faltínem změřili rozměry koláren a doporučili vedoucímu koleje p. 

Titzenthalerovi přikoupit do kaţdé kolárny dva stojany. Pan vedoucí nechá zároveň instalovat mříţe 

do kolárny na prvním bloku. 

 

2. Studovny 

  Během příštího roku by se měla vyměnit světla ve studovnách, některá ze stávajích vydávají rušivé 

zvuky. Výměna je zahrnuta v plánu oprav pro příští rok, který pan Titzenthaler konzultoval s KR. 

Musí ho ale ještě odsouhlasit ředitelství KaM. 

 

  Šimon Ţďárský navrhnul, ţe některé studovny by se mohly efektivněji vyuţít na studium více lidí 

najednou. Takové studovny jiţ fungují na některých jiných kolejích. 

 

3. Prádelna 

  KR informovala pana Titzenthalera, ţe některé z praček na druhém bloku nefungují, přestoţe na 

minulé schůzi informoval, ţe prádelna na druhém bloku je navzdory rekonstrukce v provozu. Pan 

vedoucí přislíbil nápravu v rámci několika dnů. 

 

4. Mikrovlnky 

  David Frič poţádal pana vedoucího, aby na kaţdém patře se společnou kuchyní byla k dispozici 

mikrovlnka, ideálně na obou stranách chodby, pokud by to bylo finančně reálné. Pan Titzenthaler 

řekl, ţe pro příští rok počítá s koupí minimálně 15 nových mikrovlnek. 

 



5. Toaletní papíry a mýdla na společných toaletách 

  David Frič navrhnul umisťovat z hygienických a praktických důvodů toaletní papíry a mýdla do 

společných toalet. Tyto potřeby podle vyjádření pana Titzenthalera nejsou zahrnuty v celkovém 

rozpočtu KaM a nejsou nakupovány na ţádné koleji UK. 

 

6. Platby kolejného v prosinci 

  Členové KR si chtěli nechat od pana Titzenthalera vysvětlit ultimáta ohledně placení kolejného na 

leden, která byla rozvěsena na vstupech do jednotlivých bloků. Pan Titzenthaler neví o tom, ţe by 

se k platbám za leden přistopovalo jinak neţ obvykle. S dotazy ohledně plateb se ale musíme 

informovat v ubytovací kanceláři. 

 

7. Návrh na udělení výstrahy pánům Golovinovi, Kříţeneckému, Rubnerovi a Zrůstovi 

  Na předchozí schůzi se KR dohodla, ţe o výstraze bude hlasovat per-rollam poté, co Tomáš Faltín 

osobně zjistí, jaká je situace mezi jmenovanými a poškozenou (viz zápis za schůze KR ze dne 

5.11.2014). T. Faltín zjistil, ţe znepříjemňování pobytu různými naschvály je vzájemné, ale po 

konverzaci mezi všemi zúčastněnými se zdá, ţe se všichni smířili a situace se uklidnila. T. Faltín 

všem sdělil, ţe v případě, ţe někdo bude pokračovat v nevhodném chování, poškozený okamţitě 

informuje KR a ta rozhodne o udělení výstrahy. K hlasování per-rollam o výstraze tedy nedošlo. 

 

8. Stíţnost na rušení nočního klidu p. Dubielem a p. Šofránkem 

  Vedení koleje obdrţelo stíţnost na osazenstvo pokoje 1/341 z důvodu rušení nočního klidu, kterou 

p. Titzentahler přeposlal na email KR. Vzheledem k tomu, ţe stíţnost obsahovala všechny patřičné 

informace o přesném času a způsobu rušení nočního klidu, které se mělo častokrát opakovat, KR 

přistoupila k hlasování per-rollam o udělení výstrahy. 

 

Hlasování per-rollam o návrhu udělit výstrahu p. Dubielovi a p. Šofránkovi: 

(pro-proti-zdržel se) 5-0-0 (protokol o hlasování je součástí přílohy k zápisu) 

KR navrhla vedoucímu koleje udělit jmenovaným výstrahu kvůli rušení nočního klidu. Pan 

Titzenthaler výstrahu udělil. 

 

9. Stíţnost na neohlášenou návštěvu p. Bulíře 

  KR a vedení koleje obrdţeli stíţnost na p. Bulíře v záleţitosti neohlášené návštěvy na jeho pokoji 

3/122. Vedoucí koleje p. Titzenthaler navrhnul udělení výstrahy p. Bulířovi. KR o tomto návrhu 

hlasovala  per-rollam. 

 

Hlasování per-rollam o návrhu udělit výstrahu p. Bulířovi : 

(pro-proti-zdržel se) 0-5-0 (protokol o hlasování je součástí přílohy k zápisu) 

Členové KR se shodli, ţe se jedná spíše o špatnou komunikaci mezi obyvateli pokoje a protoţe se 

navíc jednalo o první takový přestupek, který dle jejich názoru nemá aţ tak závaţnou hodnotu, 

vyslovili se jednohlasně proti návrhu udělení výstrahy. Pan Titzenthaler vzal toto rozhodnutí na 

vědomí a výstrahu v tomto případě zatím neudělil. 

 

10. Stíţnost na nevhodné chování p. Gilloa 

  KR obrţela stíţnost na nevhodné chování p. Gilloa, který má údajně házet předměty zevnitř na své 

dveře, kdyţ kolem jeho pokoje někdo prochází, dále měl dle názoru nalít mycí prostředek do cizí 

polévky ve společné kuchyni na patře a pravděpodobně měl také přestřihnout kabel od mikrovlnky 

v té samé kychyni. Při posledních dvou úkonech však nebyl spatřen, obvinění se zakládá pouze na 

doměnce. Šimon Ţďárský zná pana Gilloa jako svého bývalého souseda a byl touto stíţností 

překvapen, protoţe se mu jevil jako naprosto bezproblémový. Stejný pocit mají i zaměstnanci na 

vrátnici, pana Gilloa znají jako dlouhodobého obyvatele koleje, se kterým nikdy nebyl problém. 

Šimon Ţďárský tedy celou záleţitost prošetří osobně a vyslechne obě strany. 



 

11. Stíţnost na vrátnou třetího bloku p. Svatoňovou 

  KR a vedení kolejí obdrţelo stíţnost na vrátnou třetího bloku p. Svatoňovou, která odmítla pustit 

ubytovaného, přestoţe mu sdělila, ţe ho zná. Poškozený si stěţoval na její dlouhodobé nevhodné 

chování k němu. P. Svatoňová byla poučena panem Titzenthalerem o svých povinnostech a pan 

vedoucí povaţuje záleţitost za vyřízenou. 

 

12. Různé 

   Spráce internetové sítě na 2. bloku Petr Samuel informoval o problému, ţe pokud se chce někdo 

připojit na internet na jiném přístroji neţ na svůj počítač, nelze to provést v souladu s provozním 

řádem počítačové sítě pomocí vytvoření bezdrátové sítě na svém počítači i pokud tuto funkci má. 

Jedná se většinou o telefony nebo tablety, které by chtěli studenti takto vyuţívat. Pan Titzenthaler a 

David Frič sdělili Petru Samuelovi, ţe KaM se chystají zřídit bezdrátovou síť na všech kolejích, coţ 

problém vyřeší. 

 

  Michaela Jančíková informovala, ţe prázdné karty k odemikání dveří jsou jiţ k dostání v 

ubytovací kanceláři. 

 

  Vladislav Hruška se chtěl zeptat, zda-li můţe uspořádat ve společenské místnosti na druhém bloku 

malé hudební vystoupení. Členové KR ani pan Titzenthaler nebyli proti, pokud vše proběhne v 

klidu. 

 

  David Frič se optal pana vedoucího, zda-li neví, proč večerka stále není v provozu. Pan  

Titzenthaler odpověděl, ţe přesný důvod nezná, ale pravděpodobně se čeká nějaké povolení od 

úřadů. Nájem za místnost na prvním bloku provozovatelka však uţ platí. 

 

  Nový řád posilovny bude KR z důvodu nepřítomnosti správkyně posilovny Karolíny Janků 

projednávat aţ na příští schůzi. 

 

Odsouhlasení termínu další schůze 

  Kolejní rada se dohodla, ţe další schůze se bude konat ve středu 7. 1. 2015 v 16:30 v konferenční 

místnosti (2/117). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha – Protokol z hlasování per rollam o návrhu udělit výstrahu p. Dubielovi a p. Šofránkovi 

 

Kolejní rada Hvězda 

 

Hlasování per rollam 29. 11. – 1. 12. 2014 

 

Text usnesení: 

 

KR navrhuje vedoucímu koleje udělit p. Dubielovi a p. Šofránkovi výstrahu kvůli rušení nočního 

klidu. 

 

Hlasování (ano-ne-zdrţel se): 

 

* David Frič: ANO 

 

* Tomáš Faltín: ANO 

 

* Michaela Jančíková: ANO 

 

* Karolína Janků: ANO 

 

* Šimon Ţďárský: ANO 

 

Výsledek hlasování: 

 

Pro návrh (ANO): 5 

Proti návrhu (NE): 0 

Zdrţeli se: 0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha – Protokol z hlasování per rollam o návrhu udělit výstrahu p. Bulířovi za neohlášenou 

návštěvu 

 

Kolejní rada Hvězda 

 

Hlasování per rollam 29. 11. – 1. 12. 2014 

 

Text usnesení: 

 

KR schvaluje návrh vedoucího koleje udělit p. Bulířovi výstrahu kvůli rušení nočního klidu. 

 

Hlasování (ano-ne-zdrţel se): 

 

* David Frič: NE 

 

* Tomáš Faltín: NE 

 

* Michaela Jančíková: NE 

 

* Karolína Janků: NE 

 

* Šimon Ţďárský: NE 

 

Výsledek hlasování: 

 

Pro návrh (ANO): 0 

Proti návrhu (NE): 5 

Zdrţeli se: 0 

 

Usnesení nebylo schváleno. 


