
Kolej Hvězda 

Zápis ze zasedání kolejní rady ze dne 11. 5. 2015 

 

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

Jančíková, Šimon Ţďárský 

Omluveni: Karolína Janků 

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

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

 

Program 

 

1. Poškození majetku KaM a rušení nočního klidu studenty Erasmu 

2. Přístup neoprávněných lidí do posilovny 

3. Financování posilovny 

4. Společná studovna 

5. Kontejnery na tříděný odpad 

6. Natáčení studentského filmu 

7. Různé 

 

(Program schůze byl jednohlasně schválen) 

 

1. Poškození majetku KaM a rušení nočního klidu studenty Erasmu 

  KR dostala informaci o bujarém večírku studentů Erasmu na 1. patře bloku 2 ze dne 9.5., při 

kterém byly pomalovány zdi, odnášen nábytek z pokojů a po celé chodbě bylo rozházeno 

velké mnoţství odpadků.  Karolína Janků, která se byla na místě podívat, vyfotila 

identifikační čísla nábytku s tím, ţe jejich majitelé se onoho včírku prokazatelně zúčastnili a 

můţe po nich tak být poţadováno uhradit výše škody na majetku KaM. Vedoucí koleje pan 

Titzenthaler však KR sdělil, ţe podle těchto čísel nelze zjistit, do kterého pokoje patří. Není 

tak moţno identifikovat konkrétní účastníky večírku, kteří se dopouštěli přestupků vůči 

ubytovacímu řádu a to i kvůli tomu, ţe jejich identifikaci nezajistila sluţba na vrátnici 

druhého bloku. 

 

  David Frič poţádal pana Titzenthalera, aby pro vrátné vypracoval přesné pokyny, jak by měli 

postupovat při opakovaném rušení nočního klidu a neuposlechnutí výzev vrátného na 

ukončení takového jednání. Pan vedoucí sdělil, ţe takové pokyny uţ vrátní mají a sice, ţe v 

takovém případě mají volat Policii ČR. Přestoţe podle samotných vrátných nemá policie 

zájem tyto záleţitosti příliš řešit a pokuty za rušení nočního klidu zásadně neuděluje, je zde 

moţnost skrze ni zajistit identifikaci všech zúčastněných osob, nemluvě o jistě většímu 

psychologickému efektu neţ vzbuzuje varování vrátných. Pokud se tedy i v tomto případě 

jednalo o takové rušení nočního klidu, dá se konstatovat zanedbání povinností vrátných na 

druhém bloku, s čímţ pan Titzenthaler souhlasil, ale také upozornil, ţe během denní sluţby 

byla vrátnice neobsazena, jelikoţ se nepodařilo na poslední chvíli sehnat náhradu. KR bude 

kaţdopádně ráda, kdyţ se vrátní budou v takových případech, které si to vyţadují a kdy si 

sami uţ nebudou vědět rady, drţeli pokynů vedoucího koleje a především zajistí identitu 

zúčastněných, aby vedení koleje a KR mohli podniknout další kroky. David Frič připomněl, 

ţe v loňském roce vrátnice na druhém bloku shromáţdila mnoho záznamů čísel pokojů, kde 

opakovaně docházelo k rušení nočního klidu a díky tomu mohly být jejim obyvatelům 

uděleny bývalou vedoucí koleje Martinou Zapadlíkovou výstrahy. 



 

2. Přístup neoprávněných lidí do posilovny 

  KR zjistila, ţe v době natáčení seriálu na koleji byla filmařům poskytnuta posilovna, 

přestoţe kdyţ KR schvalovala toto natáčení, o ničem takovém nevěděla (filmařům měly být 

poskytnuty pouze ty prostory, o které si zaţádali). Pokud se na tom skutečně dohodli s 

ředitelstvím KaM, rozhodovala KR na základě neúplných informacích, protoţe v uvedeném 

harmonogramu natáčení nic takového nebylo a nevěděl o tom ani vedoucí koleje. Michaela 

Jančíková poţádá jménem KR vedoucí útvaru ubytování KaM paní Hurdovou o kopii 

smlouvy, případně další podrobnosti o dohodě se štábem ČT (zároveň se informuje, jakým 

způsobem věnují KaM slíbený příspěvek na posilovnu z honoráře za natáčení). Pokud přístup 

štábu do posilovny nebyl schválen ředitelstvím KaM, jednalo by se opět o pochybení 

personálu koleje. 

 

  Mezitím se vyskytl další případ vstupu do posilovny nezaregistrovaného uţivatele. KR si je 

vědoma, ţe vrátní nemají kontrolu nad tím, kam dotyčný půjde, je ale důleţité, aby do patra 

nad vrátnicí nepouštěli nikoho, kdo si neujčí klíč od ţádné z místností na patře (pokud tedy 

neuvede, za kým a kam jde a nejde zrovna o posilovnu). 

 

  Pro KR je to závaţný problém i ve světle nedávného pokusu o krádeţ několika kusů náčiní 

(přes otevřené okno). Krádeţi naštěstí zabránil jeden z uţivatelů posilovny, za coţ je mu KR 

velmi vděčná, zatím se však nepodařilo identifikovat pachatele. 

 

  Michaela Jančíková by uvítala kameru před vstupem do posilovny, s čímţ ale nepočítá 

rozpočet koleje na tento rok, a tak alespoň sepíše výzvu uţivatelům posilovny (na 

facebookové stránce posilovny), aby zavírali okno při odchodu z posilovny a pomohli KR ve 

snaze zabezpečit posilovnu proti vstupu neţádoucích osob. 

 

3. Financování posilovny 

  Financování posilovny bude nyní probíhat podle modelu zaslaným vedoucím koleje 

Milošem Titzenthalerem na email KR: 

 

- o vybrané poplatky se stará správce 

- opravy strojů koleje hradí kolej 

- opravy strojů posilovny hradí správce 

- údrţbu hradí správce 

- energie hradí kolej 

- revize se hradí střídavě 

- vyúčtování provozu posilovny mi odevzdá správce kaţdý semestr 

 

  Detaily doladí s vedením koleje správkyně posilovny Karolína Janků. 

 

4. Společná studovna 

  David Frič s Tomášem Faltínem přistoupili na návrh Šimona Ţďárského k výběru místnosti 

pro společnou studovnu, a sice místnost č. 3 na prvním bolku, kterou prý jiţ nyní občas 

vyuţívá více studentů najednou. Návrh na provoz společné studovny je od 6:00 do 23:00, 

přičemţ tato doba představuje rozmezí, ve kterém je místnost otevřena a mimo tuto dobu 

přístup není podmíněn zapůjčením klíče na vrátnici stejně jako u ostatních studoven. V 

případě, ţe je studovna vyuţívaná přes jedenáctou hodinu večerní, zamkne se aţ po odchodu 

posledního studenta. 

 



Hlasování o návrhu umístění a provozu společné studovny: 

(pro-proti-zdržel se) 5-0-0 

  KR připomíná, ţe studovny jsou de facto společné všechny, které mají více míst k sezení, 

akorát je přístup dalších studentů podmíněn souhlasem prvního příchozího. V případě této 

společné studovny je přístup tolika studentů, kolik umoţňuje její kapacita, samozřejmostí. 

 

5. Kontejnery na tříděný odpad 

  David Frič poţádal vedoucího koleje p. Titzethalera o doplnění kontejneru na plasty a na 

papír před prvním blokem, pokud je to moţné. 

 

6. Natáčení studentského filmu 

  KR byla ředitelstvím KaM poţádána o stanovisko k natáčení studentského filmu na 

manţelské koleji. V zásadě proti tomu ţádný z členů nic nemá, hlasovat se o tom ale bude, aţ 

se objasní všechny okolnosti předchozího natáčení (viz bod programu schůze č. 2). Je 

moţnost hlasovat per rollam, aby se nemuselo čekat na další schůzi. 

 

7. Různé 

  David Frič si stěţoval na topení na bloku 1A, které i během teplých jarních dnů topilo na 

maximum, coţ byl problém hlavně v koupelnách, kde jej nelze regulovat, jako v pokojích, a 

tak byl pobyt v koupelně poměrně nepříjemný. Vedoucí koleje pan Titzethaler informoval, ţe 

nyní jiţ proběhla výměna trojcestného ventilu, který netěsnil a ohříval vodu na maximum. 

 

  Dalším technickým problémem, který opakovaně znepříjemňuje pobyt studentům tentokrát 

na celé koleji, je častý výpadek teplé vody. Zjištěné závady byly podle vedoucího koleje nyní 

jiţ odstraněny. 

 

  David Frič se dotázal, zda by se zavření bloku 1 na letní prázdniny nedalo vyuţít na výmenu 

starých oken, aby se případně nevyměnovali opět v zimě a za plného provozu. Pan vedoucí je 

přesvědčen, ţe k výměně musí dojít ještě před plánovanou rekonstrukcí jednotlivých bloků, 

ale do plánu a rozpočtu KaM na tento rok výměna není. David Frič konstatoval, ţe 

rekonstrukce bloku 1 můţe proběhnout aţ za dlouho, prakticky zatím není na „pořadu dne“. 

Pan vedoucí však nemá pravomoc ani ambice do plánů KaM nijak zasahovat. 

 

  KR poţádala vedoucího koleje p. Titzenthalera o jeho jasné stanovisko k návrhu KR 

rozvázat smlouvu se sl. Hakimi Masuma (viz zápis ze schůze KR ze dne 27. 3. 2015). Pan 

vedoucí neřistoupil k návrhu vyloučení, protoţe není přesvědčen o závaţnosti jejího chování a  

chce postupovat striktně podle ubytovacího řádu, tedy v případě dalšího problému se sl. 

Masuma udělit zpoplatněnou výstrahu (která znamená podmínečné vyloučení). 

 

  Pan vedoucí informoval KR o tom, ţe nákup mikrovlnek je nyní řešen na úrovni cetrálního 

útvaru KaM, který by měl podle stavu financí nakoupit několik kusů do všech kolejí. KR tedy 

poţádá ředitelství KaM o podrobnější informace. 

 

  David Frič odeslal za KR email ředitelství KaM, kde jej ţádá o snahu zachovat na koleji 

Hvězda hospodu i hudební klub, které se dostaly do finančních potíţí. Majitel hospody jiţ 

podal výpověď z nájemní smlouvy a bude se vybírat nový zájemce o prostor. Ředitel KaM 

pan Macoun ujistil KR, ţe zachování hospody a klubu je i v zájmu KaM. 

 

  Tomáš Faltín pořádal pana vedoucího o pořízení nového ţehlícího prkna na třetím bloku, 

protoţe to stávající se ani nedá označit za ţehlící prkno. 



 

  Tomáš Faltín také zkusil oţivit nápad na obnovení volejbalového hřiště před prvním blokem, 

po kterém tam zůstala jedna tyč na síť, stačilo by tak dokoupit druhou tyč, síť a míč, jenţ by 

byly k dispozici na vrátnici. Pan vedoucí slíbil, ţe tento nápad a jeho případnou realizaci 

promyslí. 

 

  KR měla původně projednávat také ţádost o umístění automatu na špunty do uší na chodby 

koleje, avšak sl. Adamenková, která s tímto záměrem KR oslovila se na schůzi opět 

nedostavila. Provozní večerky Martin Vrábel řekl, ţe zváţí pořízení takového automatu, nebo 

druhu zboţí do večerky. 

 

Odsouhlasení termínu další schůze 

  Kolejní rada se předběţně dohodla, ţe další schůze se bude konat v pondělí 15. 6. 2015 v 

15:30 v konferenční místnosti (2/117). Měla by to být poslední schůze KR v tomto funkčním 

období. Nejlépe do konce června by měly proběhnout volby do KR koleje Hvězda, záleţí 

však na usnesení GPKR. 


