
GPKR  - zasedání 22.4.2020

Přítomní: Martin Mareš (KR Kajetánka), Nikoleta Anderlová (KR 17. listopadu), 

Barbora Kánská (KR Budeč), Martin Polívka (KR Šafránkův pavilon)

Hosté: Jiří Macoun (ředitel KaM UK),  Miroslava Hurdová (vedoucí sekce 

ubytování KaM UK) Damian Walozsek (místpředseda KR 17. listopadu)

Zapsala: Nikoleta Anderlová

Místo konání: On-line přes Skype

Martin Mareš jako předseda grémia předložil program zasedání, který byl jednohlasně 

schválen. 

1) Kolárny

- Je potřeba vytvořit společné řešení koláren napříč KaMem

- Čipování – MM: Není to v tuhle chvíli zbytečný výdaj? 

- Kamerovým systémem a hlídané místo

- JM navrhuje zavést správce, jako dozor – bude mít kolo bez poplatku, protože to bude 

nějak prostor a agendu vést, pak by to asi šlo, ale povinnosti budou dané na domluvě 

s Kolejní Radou

- Začipované dvěre na ISIC kartu – jeden držák snad do 3.000, čipy deseti tisíce – navrhuje 

zavedení jedné místnosti na jedné koleji jako celková

- Poplatek 100 Kč/rok – zůstat na koleji, která je vybere, a tím přispívat na provoz v rámci 

dané koleje

- Kajetánka s vychytaným prostorem – je možné najít jiný lepší prostor, ale Kajetánka je asi

vhodná kolej k zavedení „ukázkové“ kolárny – během léta, dál by se pak postupovalo po 

kolejích – 17. Listopad může být druhá po pilotní (realizace nejpozději jaro 2021, po 

zpětných vazbách v prvním semestru), postupně další

2) Společné nákupy

- MM: Nákupy nových vysavačů. Současné vysavače na Kajce jsou hodně problémové – 

jsou bez sáčkové, prachový filtr se zanese a vysavač pak nevysává… MM navrhuje 

společné nákupy provádět na etapy. Nejprve koupit jeden/dva na zkoušku, aby se 

vyzkoušelo, zda daný typ splňuje požadavky. Doposud se totiž stávalo, že se nakoupilo 

několik vysavačů, které byly k ničemu. Jak ale byly vysavače nové, tak je nešlo „vyhodit“ 

přestože si je nikdo nepůjčoval.

- MH: KR by měly další podměty na nákupy (toustery, vařiče atd.) předat vedoucí koleje. 

Po projednání s vedoucí koleje je poté projednáme na příštím grémiu.

- JM: Souhlasí s MH – snahy o koordinaci tu byli – nepovedlo se ale udržet kontinuitu těch 

věcí z důvodu obměny členu KR. KaM nemá efektivní možnosti, jak zjistit, kde jsou závady



- JM: V této chvíli nebude centrální nákup  (v souvislosti s koronavirem)

- MM: Na Kajetánce je potřeba provést obměna vařičů – JM:Je třeba se shodnout, 

nechceme, aby to každá kolej řešila samostatně.

- Příští grémium se domluví, které záležitosti je třeba řešit centrálně, a které věci necháme 

na kolejích samostatně.

- V případě problémů je potřeba podněty předávat výše (vedoucí koleje → Mgr. Hurdová

→ Grémium). V případě nějaké požadavku je vždy lepší vybrat konkrétní výrobek. Je 

dobré poučit se z historie (co se na koleji osvědčilo a co ne).

3) Ubytování na léto a na příští semestr

- Harmonogram čeká na schválení radou KAM (od 14.5. prodlužování, od 1.6. nové 

rezervace pro studenty UK, od 1.7. všichni ostatní)

- Zámluvy pokojů – studenti budou moci psát na e-mail ubytovací kanceláře od 1.8. do 

31.8.  Proběhla dohoda, že Grémium pomůže formulovat informační e-mail pro studenty.

- Pro prodloužení ubytování kvůli zkouškovému na červenec není nutné prodloužit 

smlouvu – stačí napsat na ubytovací kancelář.

4) Stanové městečko u 17 listopad

- MJ souhlasí s napsáním e-mailu na městskou část. Hrozní nebezpečí, že by obyvatelé 

stanového městečka později obtěžovali studenty. Pokud bude potřeba, v budoucnosti 

můžeme počítat s pomocí a zakročením ze strany vedení KaMu.

Další zasedání GPRK je naplánováno na 3. 6. 2020.


