
Kolej Hvězda 

 

Zápis z mimořádného zasedání kolejní rady ze dne 2. 1. 2014 

 

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

Šestáková 

Omluveni: Pavel Moravec (předseda) 

Hosté: Martina Zapadlíková (vedoucí koleje Hvězda) 

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

 

 

Předseda KR Hvězda Pavel Moravec svolal mimořádnou schůzi především kvůli stížnosti na 

porušení ubytovacího řádu ze strany tří ubytovaných z programu Erasmus, kterým již bylo 

vystavené varování a výzva k zanechání opakovaného porušování ubytovacího řádu, proto KR 

hlasovala o jejich vyloučení z koleje Hvězda. V rámci mimořádné schůze projednala KR i některé 

další záležitosti. 

 

Předseda KR Pavel Moravec se schůze nemohl zúčastnit a byl omluven. 

 

Program 

 

1. Škoda na majetku KaM způsobená p. Hradeckým a p. Stejskalem 

2. Stížnost na Emilia Frojana, Natalii Delfino a Martina Iglesiase Davida 

3. Návrh na omezení provozu prádelen 

4. Omezení aktuální kapacity posilovny 

5. Vyklizení chodeb na bloku 3A (manželská kolej) 

 

(Program schůze byl jednohlasně schválen) 

 

1. Škoda na majetku KaM způsobená p. Hradeckým a p. Stejskalem 

Dne 2.1. informovala KR prostřednictvím elektronické pošty vedoucí koleje Martina Zapadlíková o 

stížnosti vrátnice 3. bloku na nevhodné chování ubytovaného p. Hradeckého a p. Stejskala, kteří 

údajně v noci z 31.12. na 1.1. znehodnotili hasící přístroj. Vedení Koleje Hvězda bude po vinících 

požadovat uhrazení vzniklé škody a paní vedoucí zváží vystavení varovného dopisu.  

 

2. Stížnost na p. Emilia Frojana, pí. Natalii Delfino a p. Martina Iglesiase Davida 

KR a vedoucí koleje obdržely dne 18.12. další stížnost, tentokrát na konkrétní ubytované osoby 

z programu Erasmus, od p. Tomáše Slavíka. Stížnost se týká opakovaného porušování ubytovacího 

řádu, konkrétně rušení nočního klidu (stížnost obsahuje konkrétní přestupek z noci 11.12.) a ze 

strany Emilia Frojana a Natalie Delfino i neoprávněného poskytování ubytování lidem nebydlícím 

na Koleji Hvězda. Stížnost má KR k dispozici na svém emailu a stejně tak paní vedoucí. 

 

Vedoucí koleje Martina Zapadlíková navrhla vyloučení těchto tří lidí z Koleje Hvězda a rozvázání 

smlouvy s nimi, o čemž KR hlasovala: 

 

Hlasování o vyslovení souhlasu s vyloučením p. Emilia Frojana z Koleje Hvězda (2. blok, pokoj č. 

18): 

(pro-proti-zdržel se) 4-0-0 

 

Hlasování o vyslovení souhlasu s vyloučením pí. Natalie Delfino z Koleje Hvězda (2. blok, pokoj č. 



19): 

(pro-proti-zdržel se) 4-0-0 

 

Hlasování o vyslovení souhlasu s vyloučením p. Martina Iglesiase Davida z Koleje Hvězda (2. blok, 

pokoj č. 211): 

(pro-proti-zdržel se) 4-0-0 

 

KR tedy jednohlasně vyslovila souhlas s návrhem vedoucí koleje na vyloučení Emilia Frojana a 

Natalie Delfino a Martina Iglesiase Davida z Koleje Hvězda. Zároveň doufá, že tento krok bude mít 

vliv na zklidnění situace kolem studentů Erasmu na naší koleji. 

 

3. Návrh na omezení provozu prádelen 

KR obdržela informaci o rušení nočního klidu z důvodu pozdního užívání prádelen a zároveň návrh 

na omezení jejich provozu v nočních hodinách. Členové KR navrhli jako nejzazší možnou hodinu 

k užívání prádelen 23.hod. 

 

Hlasování o omezení provozu prádelen do 23:00: 

(pro-proti-zdržel se) 4-0-0 

 

Návrh byl schválen a o omezení bude vedoucí koleje informovat vrátnice. 

 

4. Omezení aktuální kapacity posilovny 

KR opět řešila problematiku posilovny. Michaela Jančíková osobně zjišťovala stav posilovny a 

(ne)funkčnost strojů. Svoje poznatky bude osobně konzultovat se správkyní posilovny a zároveň se 

bude informovat o práci údržbáře posilovny. Nyní se ale členové KR shodli na tom, že bude vhodné 

omezit aktuální kapacitu posilovny, aby se nepřetěžovala. Tomáš Slavík s Davidem Fričem dali 

návrh na omezení aktuální kapacity na 4 osoby. 

 

Hlasování o omezení aktuální kapacity na 4 osoby: 

(pro-proti-zdržel se) 4-0-0 

 

KR schválila návrh a nařídí vrátnici na 2. blok, aby hlídala aktuální kapacitu posilovny a nepouštěla 

do posilovny více než 4 osoby najednou. Zároveň aby připomněla, že se každý musí zapsat do 

sešitu návštěv přímo v posilovně a hlásit poruchy. 

 

5. Vyklizení chodeb na bloku 3A (manželská kolej) 

Michaela Jančíková probrala s vedoucí koleje Martinou Zapadlíkovou problematiku vyklizení 

chodeb na manželské koleji, ve kterých stále místy překážejí různé věci v únikové cestě. Paní 

vedoucí zkusí vystavit vývěsky přikazující vyklizení chodeb, v opačném případě mohou být 

zanechané předměty vyhozeny. 


