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Zápis ze zasedání Kolejní rady koleje Na Větrníku 

 

6. 10. 2014 

 

Přítomní členové Kolejní rady: Jan Mudruňka, Michal Kešner, Jan Křička 

   Hosté: David Kubeš 

 

Zasedání Kolejní rady bylo zahájeno v 20.00 

 

Program zasedání 

1. Rekapitulace  

2. Postup oprav a stavebních změn na koleji 

3. Postup se zaváděním Wi-Fi na studovnách 

4. Revize koláren 

5. Správa posilovny  

6. Doplňující volby do KR 

7. Dotazy hostů 

8. Přibližné určení data dalšího zasedání 

9. Různé 

 

Program zasedání byl jednohlasně schválen: pro: 3, zdrželi se: 0, proti: 0 

 

1. Rekapitulace 

 

1.1 Stížnosti týkající se rušení nočního klidu 
 

Poslední dobou bez stížností… 

 

1.2 Obnovení vydávání brožurky „Jak na Větrník?“ 
 

Do budoucna 
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2. Postup oprav a stavebních změn na koleji 

 
2.1 Výtahy 
 

V průběhu letních měsíců byla provedena oprava a zprovoznění výtahů na I. bloku.  

 

2.2 Zvýšení kapacity jednolůžkových pokojů 
 

Na II. bloku byla část dvoulůžkových pokojů převedena na jednolůžkové z důvodu větší 

poptávky po tomto typu pokojů.  

  

2.3 Nábytek na jednolůžkových pokojích 
 

V rámci přechodu dvoulůžkových pokojů na jednolůžkové došlo k nerovnoměrnému 

rozložení nábytku. Doplnění nábytku je možné na požádání u vedení koleje. 

 

2.4  Uzavření bloků v letním období 
 

V létě 2015 budou uzavřeny a rekonstruovány bloky I a IV. 

 

2.5 Výměna oken 
 

V blízké době dojde k výměně starých dřevěných oken za nová. 

 

3. Postup se zaváděním Wi-Fi na studovnách  
 

Zavedení Wi-Fi na studovnách je ze strany vedení koleje zařízeno. Momentálně zavedení řeší 

odpovědní pracovníci rektorátu. Důvodem značné prodlevy je zřejmě nutné zavedení sítě 

Eduroam. 

 

4. Revize koláren 

 

4.1 Ukládání kol mimo kolárnu 

 

V souladu s  požárními předpisy  je přísně zakázáno ukládání kol ve společných prostorách 

koleje (chodby, schodiště). Kola takto uložená budou označena upozorněním. Pokud toto kolo 

nebude do týdne po umístění upozornění odstraněno ze společného prostoru, Kolejní rada 

ve spolupráci s vedením koleje jej odstraní a dočasně uloží do kolárny.  
 

4.2 Revize koláren 

 

V týdnu od 27. do 31. října tohoto roku proběhne revize koláren. Kolejní rada žádá všechny 

ubytované, kteří nemají svá kola správně označena a zapsána na vrátnici o nápravu. Všechna 

neoznačená a nezapsaná kola budou z kolárny odstraněna do skladu a k 1. březnu 2015 

propadnou Kolejní radě.  
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5. Správa posilovny 

Správa kolejní posilovny je i nadále svěřena Martinu Vedrovi. Pod jeho správu patří 

registrace i samotný provoz posilovny. 

 

6. Doplňující volby do KR 

Jan Křička oznámil KR, že k 31. 10. Ukončí svůj mandát v KR. Kolejní rada Koleje Na 

Větrníku proto usnáší na vyhlašení doplňujících voleb do Kolejní rady. Jedná se o jedno místo 

na jeden rok. Volby proběhnou 5. a 6. listopadu 2014 od 18:00 do 22:00 ve foyer I. a II. 

bloku.  

 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno: pro: 3, zdrželi se: 0, proti: 0 

 

7. Různé 

Byly projednány tyto body: 

7.1 Kolejní rada vyjadřuje vděčnost a záštitu iniciativě pod názvem The United Interpreters 

of Větrník (UIT). Jedná se o seznam dobrovolníků ochotných pomoci zahraničním studentům 

se zařízením ubytování, komunikací s personálem KaM a asimilací v ČR.  

 

7.2 Je třeba obnovit jednání o aplikaci neprůhledných tapet na některé ze dveří sprchových 

koutů.  

 

8. Přibližné určení data dalšího zasedání 

Předběžné datum příštího zasedání je určeno na 24. listopadu 2014. 

 

9. Dotazy hostů 

Na konci pobytu zahraničních studentů přibývá v kuchyňkách nádobí a potravin, které zde 

zahraniční studenti nechávají pro další využití. Stává se však i to, že studenti tyto věci 

vyhazují. Host David Kubeš tedy navrhl zřízení sběrných míst, kde se budou tyto přebytky 

skladovat. Zde bude zároveň možnost věci ubytovanými rozebrat. Pokud zde nějaké věci 

zbydou, budou Kolejní radou uloženy do skladu a jejich seznam vyvěšen, aby se docílilo 

například distribuci mezi nově příchozí zahraniční studenty v dalším semestru.   

 

Zasedání Kolejní rady proběhlo a bylo ukončeno v 21.00 v souladu s Jednacím řádem 

kolejních rad vysokoškolských kolejí UK. 

 

V Praze dne 8. 10. 2014 

Zapsal: Michal Kešner 

  

  


