
Kolej Hvězda 

Zápis ze zasedání kolejní rady ze dne 23. 2. 2015 

 

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

Šimon Ţďárský, Karolína Janků 

Hosté: Miloš Titzenthaler (vedoucí koleje Hvězda), Martin Vrábel (provozovatel/spolumajitel 

večerky Hvězda), Vladislav Hruška 

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

 

Program 

 

1. Večerka 

2. Stíţnost na sl. Hakimi Masuma 

3. Stíţnost na p. Nijata Aghaeva 

4. Posilovna 

5. Společná studovna 

6. Řád cvičící místnosti 

7. Různé 

8.  

(Program schůze byl jednohlasně schválen) 

 

1. Večerka 

  Provozovatel nedávno otevřené večerky Hvězda na prvním bloku pan Vrábel seznámil KR se 

svým poţadavkem na usnesení KR ohledně přístupu veřejnosti do večerky. S paní Timkovou, která 

je spolumajitelem večerky, prý od začátku předpokládali, ţe do večerky bude mít přístup vedle 

studentů ubytovaných na Hvězdě i veřejnost. Cílenou skupinou zákazníků měli být i studenti 

ubytovaní na nedaleké koleji UK Větrník. Z počáteční komunikace s ředitelstvím KaM pochopili, 

ţe se ředitelství staví k tomuto záměru pozitivně. 

 

  Vedoucí koleje Hvězda pan Titzenthaler se k těmto poţadavkům staví od počátku záporně, jelikoţ 

jdou proti jeho snaze maximálního zabezpečení koleje proti vstupu osob neubytovaných na koleji 

Hvězda. 

 

  Večerka se totiţ nachází aţ za vrátnicí prvního bloku a vrátní nemají dohled nad chodbou vedoucí 

k ní. Návštěvník večerky se také musí dostat přes dvoje dveře zabezpečené čtečkami čipů 

aktivovaných pouze ubytovaným. Předseda KR David Frič také zmínil riziko eventuálního vstupu 

opilých osob, které by nemusely chtít opustit prostory koleje. Podobně tak riziko přístupu 

sexuálních delikventů, kteří se někdy zdrţují u koleje, (nejen) ti by se totiţ teoreticky mohli dostat i 

do učeben a kuřárny, které jsou na cestě k večerce. 

 

  David Frič především podotknul, ţe KR není spokojená s tím, ţe informace o poţadavcích 

provozovatelů večerky a jejich jednání s vedením a ředitelstvím se ke KR dostala aţ po soukromém 

rozhovoru s panem Vrábelem při náhodném setkání při návštěvě večerky dvěma členy KR. V tu 

dobu bylo uţ prakticky rozhodnuto o tom, ţe se umoţní přístup do večerky studentům z koleje 

Větrník a sice tím, ţe se instaluje čtečka čipů na další dveře za večerkou směrem k bloku 1A. Přes 

tyto dveře se pak dostanou jen studenti ubytovaní na Hvězdě a studenti z koleje Větrník se dostanou 

přes první dvoje dveře před večerkou. KR navrhovala přístup studentů z koleje Větrník na základě 

odevzdání kolejenky na vrátnici, ale na tento návrh nebylo přistoupeno. 

 



  Martin Vrábel sdělil, ţe ředitelství KaM mu dalo najevo, ţe se bude řídit rozhodnutím KR. 

Členové KR tedy přistoupili k hlasování o jeho návrhu na zpřístupnění večerky veřejnosti: 

 

(pro-proti-zdrţel se) 1-3-1 (pro: Tomáš Faltín; proti: David Frič, Micheala Jančíková, Šimon 

Ţďárský; zdrţela se: Karolína Janků) 

  KR tedy vydala záporné stanovisko k návrhu. Zároveň je ale otevřena o záleţitosti jednat 

v případě, ţe by se večerka dostala do existenčních problémů. Na druhou stranu vedoucí koleje p. 

Titzenthaler a někteří členové KR podotkli, ţe dle jejich mínění by večerka moc návštěvníků z řad 

veřejnosti nejspíš ani neměla. 

 

  Před schůzí uţ KR obdrţela stíţnost na zavedení čtečky čipů na dveře za večerkou vedoucí do 

bloku 1A. Tyto dveře jsou prosklené a zatímco v minulosti byly neustále otevřeny, nyní se k jejich 

otevření pouţívá čipová karta. Tím ale procházející lidé způsobují hluk, jenţ budí ze spaní studenty 

bydlící v blízkosti těchto dveří. KR poţádala vedoucí koleje, aby se pokusil tento problém vyřešit. 

Pan Titzenthaler přislíbil, ţe se tím bude zabývat a poradí se o moţnostech řešení s údrţbářem. 

 

2. Stíţnost na slečnu sl. Hakimi Masuma 

  KR obdrţela na email stíţnost na porušování dobrých mravů slečnou Hakimi Masuma s návrhem 

na odstoupení od smlouvy o ubytování. Slečna Masuma by měla být údajně nebezpečná a chovat se 

nehygienicky. O tomto návrhu hlasovala KR per rollam. 

 

Hlasování per-rollam o odstoupení od smlouvy o ubytování se slečnou Hakimi Masuma: 

 

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

Micheala Jančíková) (protokol o hlasování je součástí přílohy k zápisu) 

  KR navrhla udělit slečně Masuma výstrahu spojenou s přestěhováním se na jiný pokoj (pro tento 

návrh hlasovali současně se záporným stanoviskem k odstoupení od smlouvy výše uvedení tři 

členové). S přestěhováním ale musí souhlasit sama Hakimi Masuma, která však vedoucímu koleje 

sdělila, ţe se stěhovat nechce, protoţe dokončuje studium a potřebuje věnovat všechen svůj čas 

studiu. Zároveň v rozhovoru s p. Titzenthalerem popřela veškerá obvinění popsaná ve stíţnosti. 

David Frič jí napíše email, ve kterém jí vysvětlí, ţe pokud se nepřestěhuje, vystavuje se nebezpečí 

rozvázání smlouvy. Výstraha byla vystavena. 

 

  K tématu se vyjádřil také Vladislav Hruška, který bydlí na stejném patře jako slečna Masuma, se 

kterou mluvil, stejně tak i s lidmi, kteří s ní mají problémy, a sdělil svůj názor, ţe problémy vznikají 

především vzájemným neporozuměním a oboustrannou netolerancí. Je přesvědčen, ţe slečna 

Masuma není nebezpečná, jen ideálně nekomunikuje a nevychází dobře se svými sousedy. 

 

3. Stíţnost na p. Nijata Aghaeva 

  KR obdrţela na email stíţnost na porušení dobrých mravů panem Nijatem Aghaevem. Měl vyvolat 

potyčku, kterou řešila i Policie ČR, jenţ nevyvodila ţádné závěry, nikdo údajně nebyl zraněn. KR 

hlasovala o udělení výstrahy oběma studentům per rollam. 

 

Hlasování per-rollam o udělení výstrahy p. Aghaevovi: 

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

KR navrhla vedoucímu koleje udělit panu Aghaevovi výstrahu kvůli porušování dobrých mravů. 

Pan Titzenthaler výstrahu udělil. 

 

4. Posilovna 

  KR obdrţela od vedoucího koleje p. Titzenthalera slíbené vyúčtování za posilovnu v období od 

15.9.2014 aţ 31.1.2015. Členové KR vyjádřili zásadní nesouhlas s tím, za co jsou peníze studentů 

vybrané při registraci a dle názoru KR slouţící k udrţování chodu posilovny a zlepšování její 



kvality utráceny a také samotné sumy se jim zdály neadekvátní. Kvůli nákladům za elektrickou 

energii, úklid, čistící prostředky, údrţbu a materiál nezbylo z vybraných registračních poplatků nic, 

a to měla KR v úmyslu vylepšit vybavení posilovny, coţ deklarovala na minulé schůzi, kdyţ 

zvyšovala registrační poplatek o 100 Kč (viz zápis ze schůze KR ze dne 14. 1. 2015). I podle 

poznatků z fungování posiloven na jiných kolejích by se registrační poplatky měly investovat jinak 

a rozhodně ne na energii a úklid, které hradí kolej stejně jako např. v televizních místnostech, 

studovnách, herní místnosti atd. Pan Titzenthaler uvedl, ţe tento způsob vyúčtování mu byl nařízen 

z ředitelství KaM a pokusí se jej změnit. 

 

  V době schůze nefungoval v posilovně téměř ţádný stroj a jsou nutné opravy. Členové KR se 

shodli, ţe by se měly pořídit stroje nové, jeţ by vydrţely nápor na ně kladený v posilovně. Pokud 

nedojde k nápravě, KR se bude radit o dalším postupu. 

 

5. Společná studovna 

  Tomáš Faltín s Davidem Fričem při realizaci společné studovny zjistili, ţe mnohé studovny na 

koleji jiţ jsou vybaveny více stoly a ţidlemi. Obávají se akorát, ţe vrátní neposkytují studovnu 

obsazenou jedním člověkem dalším zájemcům ani v případě, ţe jsou všechny studovny na bloku 

obsazeny, coţ potvrdil i Šimon Ţďárský, který studovny často vyuţívá. KR se tedy dohodla 

s vedoucím, ţe se zřídí studovna, která bude stále otevřená na podobném principu jako kuřárna a 

nebude se tak od ní půjčovat klíč. 

 

6. Řád cvičící místnosti 

  Micheala Jančíková zaslala sepsaný řád cvičící místnosti na email KR, která hlasovala o jeho 

schválení, jenţ by mělo být posledním krokem k jejímu zřízení. 

 

Hlasování o schválení řádu cvičící místnosti: 

(pro-proti-zdrţel se) 5-0-0 

 

 KR schválila řád cvičící místnosti navrhnutý Michealou Jančíkovou, který bude vyvěšen na dveřích 

místnosti. Ta je jiţ vyhrazena a bude umístěna na manţelské koleji; přestěhována tak bude 

pravděpodobně s ní, nebo se jí po stěhování manţelské koleje vyhradí nová místnost (k úvahu by 

mohla připadat současná posilovna, která se bude o prázdninách stěhovat pravděpodobně na první 

blok). 

 

7. Různé 

  Někteří členové KR zaznamenali rušení nočního klidu stavební firmou Pragis, která má vedle 

prvního bloku pozemek s materiálem a dalšími věcmi. Pokud se to bude opakovat, je KR ochotna 

řešit záleţitost s orgány KaM nebo Policií ČR. 

 

Odsouhlasení termínu další schůze 

  Kolejní rada se dohodla, ţe další schůze se bude konat v pondělí 16. 3. 2015 v 16:30 v konferenční 

místnosti (2/117). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha – Protokol z hlasování per rollam o odstoupení od smlouvy o ubytování se slečnou Hakimi 

Masuma 

 

Kolejní rada Hvězda 

 

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

 

Text usnesení: 

 

KR navrhuje vedoucímu koleje odstoupení od smlouvy o ubytování se slečnou Hakimi Masuma 

kvůli hrubému porušení dobrých mravů. 

 

Hlasování (ano-ne-zdrţel se): 

 

* Karolína Janků: ANO 

 

* Šimon Ţďárský: ANO 

 

* David Frič: NE 

 

* Tomáš Faltín: NE 

 

* Michaela Jančíková: NE 

 

 

Výsledek hlasování: 

 

Pro návrh (ANO): 2 

Proti návrhu (NE): 3 

Zdrţeli se: 0 

 

Usnesení nebylo schváleno. 

 

David Frič, Tomáš Faltín a Michaela Jančíková zároveň navrhli udělit slečně Hakimi Masuma 

výstrahu a doporučit jí přestěhování se na jiný pokoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha – Protokol z hlasování per rollam o udělení výstrahy p. Aghaevovi 

 

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 porušení dobrých 

mravů. 

 

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. 

 


