
Kolej Hvězda 

Zápis ze zasedání kolejní rady ze dne 14. 1. 2015 

 

Přítomní členové KR: David Frič (předseda), Tomáš Faltín (místopředseda), Michaela Jančíková, 

Šimon Ţďárský, Karolína Janků 

Hosté: Miloš Titzenthaler (vedoucí koleje Hvězda), Vladislav Hruška 

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

 

Program 

 

1. Posilovna 

2. Údrţbář posilovny 

3. Vrátní 2. bloku 

4. Společná studovna 

5. Mikrovlnky 

6. Stojany v kolárnách 

7. Stěhování manţelské koleje 

8. Stíţnost na nevhodné chování p. Gilloa 

9. Stíţnost na soustavné porušování ubytovacího řádu p. Riverem a Vallinou 

10. Různé 

 

(Program schůze byl jednohlasně schválen) 

 

1. Posilovna 

  KR řešila úpravy řádu posilovny. Schválené úpravy budou platit jiţ od letního semestru tohoto 

roku. Správkyně posilovny také oznámila, ţe vedoucí koleje p. Titzenthaler hodlá posilovnu 

přestěhovat do přízemí, pravděpodobně během prázdnin. Se stěhováním se snad bude pojit jistá 

finanční pomoc, o kterou p. Titzenthaler poţádal. KR na příští schůzi zjistí, jaké jsou momentální 

finanční prostředky na evetuální nákup nových věcí do posilovny. 

 

KR schválila tyto návrhy/úpravy: 

 

Navýšení registračního poplatku na 300 Kč: 

(pro-proti-zdrţel se) 4-0-1 (pro: David Frič, Tomáš Faltín, Karolína Janků, Šimon Ţďárský; zdrţela 

se: Michaela Jančíková) 

  KR tím reaguje na navýšení počtu uţivatelů posilovny, ale zároveň s tím také na vzrůstající počet 

uţivatelů, kteří si dostatečně neváţí moţnosti cvičení v posilovně a jejího vybavení, ke kterému se 

chová nešetrně a škody ani nehlásí. Zvýšení ceny hodlá vyváţit postupným přidáváním nových 

cvičebních pomůcek a snad i strojů. 

 

Jediný zápis návštěvníků posilovny bude na vrátnici (2. bloku): 

(pro-proti-zdrţel se) 5-0-0 

  Vrátnice bude mít seznam registrovaných uţivatelů posilovny, podle kterého ověří registraci 

uţivatele. Zápis do sešitu v posilovně se tak ruší. 

 

Uţivatelé se budou na vrátnici prokazovat kolejenkou: 

(pro-proti-zdrţel se) 5-0-0 



  Vzhledem k tomu, ţe vrátnice bude mít seznam registrovaných uţivatelů posilovny, podle kterého 

ověří registraci uţivatele, nebudou muset uţivatelé pouţívat speciální průkaz pro přístup do 

posilovny. 

 

Registrace bude probíhat jednokolově elektronicky s tím, ţe správce posilovny s dostatečným 

předstihem oznámí termín registrace na facebookových stránkách posilovny, facebookových 

stránkách koleje a vývěskami přímo v posilovně a bude mít právo předsčasně zastavit registraci v 

případě, ţe počet přihlášených bude na kapacitní moţnosti posilovny maximální moţný: 

(pro-proti-zdrţel se) 5-0-0 

 

Pozdější registrace je moţná za vyjímečných podmínek, které zájemce můţe doloţit příslušnými 

doklady (jedinec nebyl dříve na koleji ubytován, byl váţně zdravotně indisponován, dostatečně 

dopředu se omluvil a domluvil se správcem na náhradním termínu): 

(pro-proti-zdrţel se) 5-0-0 

 

Registrace bude bude moţná pouze na semestrální období: 

(pro-proti-zdrţel se) 5-0-0 

 

Navýšení základní aktuální kapacity posilovny na 5 osob. V případě, ţe je plno a ţe chce cvičit další 

jedinec, tak se při vstupu zeptá ostatních cvičících, zda se můţe přidat. V případě, ţe nesouhlasí, 

odkáţou na dobu, kdy docvičí. Pokud se můţe přidat, zapíše se nejprve na vrátnici: 

(pro-proti-zdrţel se) 5-0-0 

  KR tím reaguje na připomínky některých uţivatelů posilovny, ţe není vyuţitý celý její potenciál a 

někdo si nemusí zacvičit, přestoţe pomůcky, které chce pouţít jsou volné a nepřekáţel by ostatním. 

Zároveň ale KR nechce přetěţovat posilovnu a chce udrţet situaci v ní přehlednou. Toto by tedy 

měl být kompromis. 

 

Pokud někdo porušuje řád posilovny, je povinností všech přítomných, aby ho na porušování 

upozornili a on sjednal nápravu svého chování a zkontrolovat, jestli je zapsaná škoda, které si 

všimnul: 

(pro-proti-zdrţel se) 5-0-0 

 

Namátkové kontroly zápisu na vrátnici a stavu posilovny, které bude provádět úrdţbář posilovny, 

správce posilovny, nebo jím pověřená osoba: 

(pro-proti-zdrţel se) 5-0-0 

  Tyto kontroly se jiţ prováděly a nyní budou častější a zakomponovány do řádu posilovny. 

 

KR hlasovala také o těchto návrzích, které však neschválila: 

 

Zavedení kamer, nebo jejich maket: 

(pro-proti-zdrţel se) 2-3-0 (pro: Tomáš Faltín, Šimon Ţďárský; proti: David Frič, Karolína Janků, 

Micheala Jančíková) 

  Tento návrh je finančně náročný a KR by raději investovala do vybavení posilovny. Zavedení 

skutečných kamer by narušilo ochranu soukromí uţivatelů a nejspíš by bylo potřeba i schválení 

Úřadu pro ochranu soukromí. Makety kamer by se mohly stát „trumfem“ podezřelého z poškození 

majetku, který by chtěl vidět záznam, jenţ by samozřejmě neexistoval. 

 

Registrovaný uţivatel můţe do posilovny vstupovat i s návštěvou (sparing partner, divák).  



Plně však odpovídá za škody způsobené svou návštěvou a návštěva smí do posilovny pouze, 

pokud by celkový počet přitomných byl maximálně 5 osob. 

(pro-proti-zdrţel se) 1-3-1 (pro: Šimon Ţďárský; proti: David Frič, Karolína Janků, Micheala 

Jančíková, zdrţel se: Tomáš Faltín) 

  Posilovna má slouţit výhradně studentům ubytovaným na koleji Hvězda a pokud se KR snaţí, aby 

nebyla přetěţována a nepřehledná, tak toto by byl krok opačným směrem. Problém by byl také 

stanovit poplatek pro návštěvu, který by byl buď tak výhodný, ţe by mohla posilovnu vyuţívat 

pravidelně, a nebo tak vysoký, ţe by neodpovídal kvalitě vybavení a bylo by zbytečné tento bod do 

řádu zanášet. Kaţdopádně tato myšlenka Vladislava Hrušky KR zaujala a nebrání se k ní vrátit, 

pokud uvidí, ţe nová opatření dostatečně zlepšila chod posilovny. 

 

  Správkyně posilovny Karolína Janků sepíše nový/upravený řád posilovny, provede ještě drobné 

úpravy v doplnění schválených bodů a konkrétních formulacích, na kterých se s KR dohodla a před 

registrací ho umístí na oficiální stránku posilovny a následně také do posilovny. 

 

  Vladislav Hruška, který byl přítomný na schůzi, se dohodl s Karolínou Janků, ţe do posilovny 

umístí několik svých náčiní. Vedoucí koleje p. Titzenthaler mu oznámil, ţe s ním nemůţe napsat 

soupis majetku, za který by ručila kolej, jelikoţ provoz posilovny i toto propůjčení pomůcek je na 

bázi dobrovolné činnosti studentů. Vladislav Hruška a Karolína Janků se tedy dohodnou na 

podmínkách pouţívání a ochrany tohoto náčiní individuálně.  

 

2. Údrţbář posilovny 

  Dosavadní údrţbář Šimon Ţďárský odstoupil z časových důvodů z funkce. Správkyně posilovny 

Karolína Janků navrhla jako nového údrţbáře Vladislava Hrušku. Ten by tuto funkci zastával, ale 

potřeboval by doplnit druhým údrţbářem, protoţe bude některá období mimo kolej. KR se tedy 

pokusí do příští schůze sehnat druhého dobrovolníka na tuto funkci. 

 

Hlasování o obsazení údrţbáře posilovny Vladislavem Hruškou: 

(pro-proti-zdrţel se) 5-0-0 

 

3. Vrátní 2. bloku 

  Karolína Janků bude informovat vrátné 2. bloku o změnách v řádu posilovny a předá jim 

instrukce, jak mají postupovat při zápisu uţivatelů atd. 

 

  V této souvislosti členové KR upozornili vedoucího koleje, ţe někteří vrátní jsou často v zadním 

prostoru vrátnice, odkud nemají kontrolu nad průchodem přes vrátnici a mnohokrát v minulosti 

vůbec nevěděli o studentech, kteří šli do posilovny bez toho, aby se zapsali na vrátnici. 

 

  David Frič také informoval p. Titzenthalera o postupu jednoho vrátného druhého bloku, jehoţ 

jméno neznal, ale sdělil čas, kdy slouţil, který odmítl pujčit studentovi společenskou místnost na 

večer údajně z důvodu hluku a rvačky, která se tam udála, kdyţ ji někomu pujčil naposledy. Tento 

přístup je podle mínění členů KR nepřípustný a jsou toho názoru, ţe je lepší dělat hluk ve 

společenské místnosti, která kolem sebe v současnosti nemá na velkou vzdálenost ţádný obydlený 

pokoj, neţ ho dělat na pokoji v plně obydleném patře. 

 

  Tentýţ student následně poţádal o půjčení společenské místnosti i vrátného, jenţ měl sluţbu večer 

a ani ten mu nevyhověl z důvodu, ţe v blízké studovně se někdo učí. Tento důvod je dle mínění 

členů KR uţ pochopitelnější, avšak jsou toho názoru, ţe přednost by měl dostat zájemce o 

společenskou místnost a studující můţe případně vyuţít jinou studovnu, pokud se nemůţe učit na 

pokoji. Je to totiţ stále přijatelnější, neţ kdyţ někdo ruší večírkem na pokoji nebo na chodbě celé 

patro. 



 

KR tedy poţádala vedoucího koleje o nápravu. 

 

4. Společná studovna 

  Tomáš Faltín se vrátil ke svému návrhu na studovnu pro větší počet studentů. P. Titzenthaler dá k 

dispozici cca 5 stolů. Ţidle by snad neměly být problém. KR bude informovaná, aţ budou stoly k 

dispozici, coţ bude v dohledné době a pak vybere studovnu, do které stoly umístí. 

 

5. Mikrovlnky 

  V návaznosti na minulou schůzi informoval p. Titzenthaler KR, ţe mikrovlnky jsou v kuchiních 

jen na prvním bloku. Pan vedoucí prověří, zda-li by se nedaly dokoupit i do dalších bloků. 

 

6. Stojany v kolárnách 

  P. Titzenthaler informoval KR, ţe v kaţdé kolárně přibyly dva stojany, jak KR doporučila na 

minulé schůzi. 

 

7. Stěhování manţelské koleje 

  Michaela Jančíková informovala o průběhu schůze s ředitelem KaM p. Macounem ohledně 

manţelské koleje. Poţádala KR o schválení postupného stěhování obyvatel manţelské koleje do 

bloku 2A, aţ bude kompletně zrekonstruovaný, podle individuálních časových moţností. 

 

Hlasování o postupném stěhování obyvatel manţelské koleje podle individuálních časových 

moţností: 

(pro-proti-zdrţel se) 5-0-0 

  I z důvodu nepřetěţování výtahu se členové KR shodli, ţe je to logický návrh. 

 

8. Stíţnost na nevhodné chování p. Gilloa 

  Šimon Ţďárský osobně prošetřil stíţnost na p. Gilloa (viz zápis z minulé schůze KR ze dne 10. 12. 

2014). Zjistil, ţe p. Gillo byl v minulosti obtěţován studenty neustálým úmyslným pískáním a v 

současnosti má dojem, ţe tento problém pokračuje, ačkoliv se jiţ přestěhoval na jiné patro. 

Obvinění z jakéhokoliv poškození majetku koleje, nebo jiného studenta odmítá. Šimon Ţďárský 

vyslechl studenty, kteří na p. Gilloa údajně úmyslně pískají, ti to odmítli s tím, ţe jsou hudebníci a 

pískají si vyloţeně jen pro zábavu a ani nevěděli, ţe p. Gillovi to vadí. Pokusí se tedy své pískání 

omezit, ale striktně odmítají, ţe by za tím byl nějaký rasistický motiv. Jelikoţ pískání není 

zakázáno, KR nemůţe tento spor nijak razantněji řešit. Pokud by se však prokázalo, ţe se někdo 

chová rasisticky, KR bude prosazovat co nejpřísnější postup. Podle Šimona Ţďárského to v tomto 

případě spíš vypadá, ţe p. Gillo reaguje na základě svých dřívějších nepříjemných zkušeností 

poněkud podráţděně. 

 

9. Stíţnost na soustavné porušování ubytovacího řádu p. Riverem a Vallinou 

  KR obdrţela od personálu koleje stíţnost na p. Riveru a p. Vallinu kvůli soustavnému porušování 

ubytovacího řádu různého rázu, především rušením nočního klidu. Na oba si prý uţ několikrát 

stěţovali studenti na vrátnici. KR hlasovala o udělení výstrahy oběma studentům per rollam. 

 

Hlasování per-rollam o udělení výstrahy p. Riverovi a p. Vallinovi: 

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

KR navrhla vedoucímu koleje udělit jmenovaným výstrahu kvůli porušování ubytovacího řádu. Pan 

Titzenthaler výstrahu udělil. 

 

10. Různé 

  Tomáš Faltín se optal vedoucího koleje pana Titzenthalera, jestli je nutné dělat kontrolu majetku a 



revizi elektrospotřebičů zvlášť, kdyţ by šly udělat zároveň. P. Titzenthaler oznámil, ţe termíny 

těchto kontrol jsou dané ředitelstvím a předpisy, takţe s tím nemůţe nic udělat. 

 

  Dále se p. Titzenthaler omluvil za nevhodné načasování výměny některých oken. Výměna měla 

proběhnout uţ minulý rok, ale z nějakých důvodů byla přesunuta (p. Titzenthaler nastoupil do 

funkce aţ poté), s čímţ pan vedoucí nemohl nic udělat. S KR nicméně kvitovali, ţe se vůbec aspoň 

nějak zkultivují prostory koleje. 

 

Odsouhlasení termínu další schůze 

  Kolejní rada se dohodla, ţe další schůze se bude konat ve středu 25. 2. 2015 v 16:30 v konferenční 

místnosti (2/117). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha – Protokol z hlasování per rollam o udělení výstrahy p. Riverovi a p. Vallinovi 

 

Kolejní rada Hvězda 

 

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

 

Text usnesení: 

 

KR navrhuje vedoucímu koleje udělit p. Riverovi a p. Vallinovi 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. 


