
Zápis ze zasedání Kolejní rady Hvězda ze dne 20.4. 2016 

 

Přítomní členové KR: Karel Světnička (místopředseda), Karolína Janků, Štefan Tóth, Jiří Vorobel 

Omluvení členové KR: Lukáš Blažej 

Hosté: Jitka Čádová (vedoucí koleje) 

Místo konání: konferenční místnost (2/117), kolej Hvězda, Praha 6 

Volební komise: Karolína Janků, Štefan Tóth, Jiří Vorobel (jednomyslně schválena) 

Program zasedání: 

1. Problematika výskytu štěnic na koleji Hvězda 

2. Předání správy kufrárny 

3. Posilovna 

4. Připomínky a návrhy na zlepšení 

5. Různé 

6. Volba předsedy KR 

Program zasedání byl jednomyslně schválen 

Aktuality: 

Štěnice 

Byly hlášeny výskyty štěnic na bloku 3 a po jednom případu na bloku 1 a 2. K tomu zazněly ze strany 

vedení tyto informace: 

První případy výskytu štěnic byly nahlášeny už v prosinci 2015, následně byl v zasažených pokojích 

proveden postřik. Sleduje se a hlídá jeho účinnost, v případě neúspěchu se opakuje. Tento typ 

postřiku není lidem nebezpečný, po jeho provedení lze v místnosti během pár hodin běžně pobývat. 

Studenti ze zasažených pokojů mají pro vyřešení situace zdarma k dispozici pračky, potřebný materiál 

a pomoc personálu. Dále mají na základě žádosti nárok na slevu měsíčního poplatku za bydlení. 

(Případné plynování, nebezpečné pro zdraví člověka, by proběhlo až v době prázdnin, kdy bude blok 3 

uzavřen.) 

Upozorňujeme, že výskyt štěnic a jiné podobné skutečnosti je třeba okamžitě hlásit na vrátnici. 

Omezení provozu ubytovací kanceláře 

Upozorňujeme studenty, že z důvodu nemoci je dočasně omezena pracovní doba v ubytovací 

kanceláři na 13-15:00. 

Vraky aut v blízkosti koleje 

J. Čádová vyzývá k odstranění vraků aut v blízkosti kolejí do konce dubna. U těch, kde je majitel znám, 

J. Vorobel přislíbil toto majiteli osobně připomenout. 



Sušárny 

KR bylo sděleno, že po několik měsíců zůstává v sušárnách staré prádlo. Zatím bylo uloženo do 

kufrárny; v případě, že si jej nikdo nevyzvedne do 13.5., bude zlikvidováno. 

Dětský den 

Vedení kolejí se obrací na studenty: kdo by byl ochotný pomoci s organizováním dětského dne rpo 

děti ubytovaných a personálu dne 1. června. Výhledově budou potřeba dobrovolníci na Mikuláše 

1.12. a dále 5.12. na rozsvěcení kolejního vánočního stromu.  

Kufrárna 

Odcházející člen KR D. Frič byl správcem kufrárny. Jeho činnost převzal člen KR Š. Tóth, kterého lze 

kontaktovat na tel. čísle +420 777 870 430. Informace o provozu Kufrárny naleznete na 

http://www.hvezda.koleje.cuni.cz/?page_id=248. 

Informace z KaM: 

Posilovna 

Vedoucí koleje J. Čádová oznámila, že posilovna zůstane na původním místě nad vrátnicí 2. Bloku; pro 

její lepší fungování proběhne úprava podlahy. Navýšení kapacit nadstandardního bydlení bude 

realizováno v budově s vrátnicí 3. bloku. Od původního záměru umístit nadstandardní pokoje 

v budově vrátnice 2. bloku bylo upuštěno z důvodu blízkosti klubu. K. Janků zmínila špatný stav oken 

v posilovně; J. Čádovou byla přislíbena oprava. 

Rekonstrukce 

Plánuje se další, tentokrát úplná, výměna dřevěných oken za plastová a obnova fasády, která 

postupně proběhne na všech blocích. 

Klub, restaurace, večerka 

Podle informace vedení, termín pro podávání nabídek na provozování restaurace a klubu je 

29.4.2016. Výběrové řízení pro večerku nebylo nyní vyhlášeno. Poslední provozovatel večerky 

formálně ukončil smlouvu o nájmu. 

Návrhy na zlepšení: 

Průchody 

KR svorně volala po odstranění mříží mezi bloky. J. Čádová toto přislíbila uskutečnit v době 

rekonstrukce bloku 3. Š. Tóth navrhl zrušení nočního omezení průchodu mezi bloky. Důvod pro něj 

pominul se zavedením elektronických zámků 

Hřiště 

K. Světnička navrhl obnovení hřiště před blokem 1, kde by stačilo doplnit druhý sloup s napínáním a 

síť k zapůjčení na vrátnici. 

Stojany na kola 

J. Vorobel navrhl před kolej umístit stojany na kola tvaru obráceného U v dohledu kamer před 

vrátnicemi. 

http://www.hvezda.koleje.cuni.cz/?page_id=248


V této souvislosti se KR obrací na studenty s dotazem, zda by byl zájem o umístění kol 

bikesharingového projektu Rekola (https://www.rekola.cz/). 

Dále J. V. upozornil na špatné umístění kamery na bl. 3, která nezabírá většinu parkovacích míst. 

Zájmové místnosti 

J. Vorobel vznesl dotaz, zda by bylo možné využívat volné místnosti pro aktivity studentských spolků, 

jako např. výtvarné kroužky. J. Čádová předběžně souhlasila, režim používání by byl podobný jako u 

nedávno otevřené místnosti na cvičení. 

Lavičky 

K. Světnička zmínil možnost objednání laviček od lavicky.cz. V případě zájmu této společnosti by byly 

u kolejí na jejich náklady umístěny lavičky s reklamou. K. Světnička navrhuje jako možné umístění 

prostor před vrátnicemi. 

Organizační: 

Volba předsedy: 
Po odstoupení Davida Friče z KR proběhlo hlasování o novém předsedovi KR. K. Světnička navrhl na 

místo předsedy L. Blažeje s odůvodněním, že ač začínající student práva, má již dokonalou praktickou 

zkušenost se zpracováním textu a organizováním lidí (L. Blažej nebyl přítomen, ale se svou 

kandidaturou předem souhlasil.). Jiný kandidát se nepřihlásil, předsednictví L. B. bylo jednomyslně 

schváleno v tajné volbě. 

 (pro-proti-zdržel se) 4-0-0 

 

Předběžný termín další schůze KR byl stanoven na 18.5 ve 13:00. 

https://www.rekola.cz/

