
Zápis ze zasedání kolejní rady ze dne 19. 5. 2014 

 

Přítomní členové KR: Pavel Moravec (předseda), David Frič (místopředseda),, Michaela Jančíková 

Omluveni:  Tomáš Faltín, Michaela Šestáková 

Hosté: Martina Zapadlíková (vedoucí koleje Hvězda) 

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

 

Program 

 

1. Herní místnost 

2. Návrh na rozvázání smlouvy s p. Strapončekem 

3. Zámluvy pokojů 

4. Otevření kolárny na 3. bloku 

5. Rekonstrukce manželské koleje 

6. Stěhování kufrárny 

7. Různé (výměna povlečení, prořezání keřů za 1A) 

 

(Program schůze byl jednohlasně schválen) 

 

1. Herní místnost 

  KR hlasovala per rollam prostřednictvím emailu o Řádu herní místnosti předloženém Tomášem 

Faltínem. 

 

Hlasování o Řádu herní místnosti: 

(pro-proti-zdržel se) 5-0-0 

Herní místnost nad vrátnicí druhého bloku (místnost 2/106) tak byla otevřena, studenti si mohou 

výměnou za kolejenku pujčit míčky na stolní fotbal, nebo koule na karambol. Šipky zatím nejsou 

zprovozněny, musí se dokoupit adaptér. 

 

2. Návrh na rozvázání smlouvy s p. Strapončekem 

  Na minulé schůzi KR předložila vedoucí kolejí Martina Zapadlíková návrh na rozvázání smlouvy 

s p. Strapončekem z důvodu opakujících se stížností studentů i vrátných na rušení nočního klidu z 

jeho strany (panu Strapončekovi již bylo uděleno varování, viz zápis z jednání KR ze dne 12. 3. 

2014). KR hlasovala o tomto návrhu per rollam prostřednictvím emailu, kam obdžela podklady od 

paní vedoucí a na pana Strapončeka se informovala i na vrátnici prvního bloku. 

 

Hlasování o rozvázání smlouvy s p. Strapončekem: 

(pro-proti-zdržel se) 4-0-1 (pro: David Frič, Tomáš Faltín, Michaela Jančíková, Michaela 

Šestáková; zdržel se: Pavel Moravec) 

 

3. Zámluvy pokojů 

  Předseda KR Pavel Moravec zjistí na nadcházejícím grémiu předsedů kolejních rad informace o 

případném centrálním systému zámluv. 

 

  KR se také zabývala pořadím, v jakém si studenti mohou zamluvit, či prodloužit ubytování v 

daném pokoji na prázdniny. Jelikož se 2. blok bude na prázdniny zavírat, musí se jeho obyvatelé s 

platnou, nebo prodlouženou smlouvou na prázdniny přestěhovat na pokoje 1. bloku, v případě 

potřeby 3. bloku. Podle vyhlášky se však musí dát přednost studentům, kteří si na 1. či 3. bloku 

prodlouží smlouvu na prázdniny a poté se na volná místa umístí obyvatelé 2. bloku. 

 



  V souvislosti se zámluvy pokojů navrhnul místopředseda KR David Frič, aby se pro příští rok 

vyhradil potřebný počet pater na jednom z bloků pro studenty Erasmu s tím, že by si v těchto 

patrech nemohli zamluvit pokoj čeští studenti. Tím by se mělo snížit riziko stížností českých 

studentů na studenty Erasmu, se kterými se KR v tomto roce často potýkala. Podle paní 

Zapadlíkové by to neměl být problém. Celá věc se zámluvami se dořeší na příští schůzi KR. 

 

4. Otevření kolárny na 3. bloku 

  Paní Zapadlíková informovala KR, že kolárna na 3. bloku je připravená na otevření, které se 

uskuteční 26.5. Obyvatelé 3. bloku si pod dohledem Michaely Jančíkové přestěhují kola do nové 

kolárny na svém bloku. 

 

5. Rekonstrukce manželské koleje 

  Rekonstrukce bloku 3A začne 2.6. Michaela Jančíková obdržela od vedoucí koleje Martiny 

Zapadlíkové plán výměny oken, o kterém obeznámí obyvatele manželské koleje. Obyvatelé musí 

počítat s nutným občasným vstupem pracovníků do pokojů, o kterém budou vždy řádně 

informovaní a musí jim zpřístupnit prostory u oken. Zároveň budou formou vývěsků na chodbách 

informováni o možných rizikách spojených s pracemi (omezení volného pohybu dětí apod.). 

 

6. Stěhování kufrárny 

  Stěhování kufrárny z bloku 2A, který se bude rekonstruovat na blok 1A proběhne 21.5. Nová 

místnost kufrárny bude 1A-48. 

 

7. Různé 

  KR vyzvala prostřednictvím své facebookové stránky studenty, aby navrhli změnu systému 

výměny povlečení, který některým nevyhovoval. Vzhledem k tomu, že nepadl žádný realizovatelný 

návrh, se KR rozhodla ponechat aktuální systém a časy beze změny s tím, že v případě potřeby 

může student poslat pro své nové povlečení někoho jiného (nové povlečení se vydává za staré). 

 

  David Frič požádal paní Zapadlíkovou o prožezání stromů a keřů za blokem 1A, přes které vede 

zadní cesta, překáží totiž při průchodu cestou a slouží často jako útočiště devianta, na kterého v 

nočních hodinách nedosvítí přes větve ani světlo na zadní straně bloku 1A. Paní vedoucí 

připomněla, že pozemek, na kterém se nachází většina dřevin, nepatří KaM, ale zkusí napsat žádost 

na magistrát příslušné městské části, které snad pozemek patří. Strom, který se nachází na území 

KaM bude prořezán. 

 

  Michaela Jančíková přednesla vizi návrhu na místnost na cvičení aerobiku apod., která by se na 

koleji mohla zřídit, jelikož v posilovně není na takové aktivity místo. Tento návrh bude ale aktuální 

až po rekonstrukci první části druhého bloku. 

 

Odsouhlasení termínu další schůze 

Kolejní rada se dohodla, že další schůze se bude konat v úterý 17. 6. 2014 ve 14:00 v konferenční 

místnosti (2/117). 

Hlasování (pro-proti-zdržel se): 3-0-0 


