Zápis ze zasedání KR Jednota ze dne 21. 10. 2013
Přítomní členové KR: Vojtěch Fidler, Tomáš Mužík, Miroslav Šůs
Nepřítomní členové: Michal Staněk (neomluven – sporný bod, bude projednáno na zasedání 11. 11.)
Přítomní hosté: Kateřina Urbanová, Nela Eflerová, Václav Šafra
Zapisovatel: Vojtěch Fidler
Program
1. Vyhlášení předčasných voleb
2. Hudební zkušebna, klavír
3. Stanovisko k menzám, doporučení KR pro menzu Jednota
4. Požadavky na grémium
5. Různé
a. Provoz nové posilovny na 101
b. Mýdla
c. Zprovoznění počítače pro kamerový systém
d. Internetová zásuvka na studovně v 1. patře
e. Kolárna
f. Wi-Fi
g. Návštěvy na koleji
h. Situace s hlukem ve společenské místnosti na 4. patře
i. Náhrada utrženého zámku k lednicím na 3. patře
j. Požadavek odstranění zábrany na zadním schodišti
Zápis z jednání
1. Vyhlášení předčasných voleb
Stávající KR vyhlašuje předčasné volby do kolejní rady na dny 12. – 13. listopadu 2013. Budoucí KR
bude pětičlenná. Volby budou probíhat v čase od 18:00 do 22:00 u hlavního vstupu a přihlášky do
kolejní rady zasílejte předsedovi KR na e-mail: vojtech.fidler@gmail.com (uveďte jméno, fakultu, věk,
a ročník a stupeň studia) nejpozději 3 dny před konáním voleb. Jména členů volební komise budou
upřesněna na posledním zasedání KR 11. 11. 2013.
2. Hudební zkušebna, klavír
KR žádá vedení o zakoupení klavíru (příp. pianina) a jeho umístění do společenské místnosti, tzv.
„snídárny“. Na koleji je o klavír mezi studenty velký zájem (např. někteří studenti a studentky z PedF
mají hru na klavír povinnou). KR proto sestavila komisi pro výběr klavíru v čele s předsedou rady,
dalším členem komise je Nela Eflerová. Případní další členové jsou vítáni. Vstup je otevřen komukoliv,
kdo by se chtěl na výběru nástroje podílet.
3. Stanovisko k menzám, doporučení KR pro menzu Jednota
V reakci na aktuální dění kolem menz UK vydává KR svoje hodnocení zdejší menzy. Společný názor
zní, že kvalita menzy na Jednotě se od roku 2010 konstantně zhoršuje. Zhoršení spatřujeme zejména
v horší kvalitě jídel (jídla jsou občas přesolená, těstoviny nedovařené, …) a neúměrnému navýšení cen
vzhledem k porcím a této kvalitě. Nechápeme také důvod sjednocení jídelníčku všech menz a to i
mimo Prahu.
KR doporučuje zdejší menze obnovit provoz bufetu, který je již 5 let zavřený. Domníváme se, že
studenti jistě uvítají např. širší nabídku svačin a nápojů, kterými by tento bufet mohl přispět. Dá se
domyslet, že výhody tohoto vztahu by byly oboustranné.
4. Požadavky na grémium
Vzhledem k zasedání grémia 22.10.2013 bylo usneseno, že na tomto zasedání bude z naší strany
pronesen požadavek o nákup nového nábytku na kolej (zejména židle, postele na 3. a 4. patře) a

v souvislosti s vytvořením nové ubytovací smlouvy bude navrhnuto zvážení požadavků samoúklidu,
které jsou v současném znění nesmyslné.
5. Různé
a. Provoz nové posilovny na 101
Na minulém zasedání se rozhodlo o doporučení přesunutí posilovny do prostor nynější TV místnosti.
Vedení koleje toto doporučení respektuje a bude souhlasit, pokud se sežene dostatečný počet
studentů pro petici, ve které studenti projeví souhlas s přesunutím posilovny do TV místnost a TV
místnosti do prostor nynější kuřárny na 3. patře. KR tento sběr podpisů zajistí.
b. Mýdla
Vedení koleje nemá bohužel dostatek prostředků na zakoupení mýdel do namontovaných zásobníků
ve společných umývárnách. Studenti si tak na mýdlo musí vybírat mezi sebou. V tomto smyslu
sdělujeme studentům, že jakákoli iniciativa bude vítána.
c. Zprovoznění počítače pro kamerový systém
V pondělí byl přinesen počítač obsluhující přenos z kamer na obrazovky. Správce sítě slíbil, že počítač
zprovozní.
d. Internetová zásuvka na studovně v 1. patře
Vedení přislíbilo zřízení internetové zásuvky na studovně v 1. patře. KR upřesňuje, že čtyři zásuvky
budou stačit.
e. Kolárna
Rozšíření kolárny bude provedeno při dostatku prostředků buď koncem roku, jinak až v dalším roce.
f. Wi-Fi
Bylo sděleno provozním úsekem, že KaM zatím nemá dostatek peněžních prostředků ke zřízení
bezdrátové sítě. KR toto bere na zřetel, ale bude dále vytvářet snahy o uskutečnění tohoto projektu.
g. Návštěvy na koleji
KR upozorňuje vrátnici na skutečnost, že v ubytovacím řádu neexistuje pravidlo, které by sdělovalo,
že návštěva pokoje nesmí být nad limitem kapacity této pokoje. KR také požaduje, aby do formuláře
o návštěvách přes noc v sekci podpisy bylo zavedeno slovo „přítomných“ z toho důvodu, že podpis
všech spolubydlících je někdy nemožný. Navrhujeme také k zanesení do formuláře odpovědnost
návštěvy při porušení ubytovacích podmínek, případná odpovědnost navštěvovaného, pokud se
prokáže, že formulář byl zfalšován.
h. Situace s hlukem ve společenské místnosti na 4. patře
Předseda KR osobně zřídil nápravu s hlukem kolem společenské místnosti na 4. patře. Předmět této
nápravy je formou dohody mezi dotyčným a předsedou.
i. Náhrada utrženého zámku k lednici na 3. patře
V souvislosti s utrženým zámkem z konce září je Michal Staněk požádán, aby zámek nahradil do 7 dnů
od konání zasedání, jinak bude tento přestupek nahlášen na vedení koleje.
k. Požadavek odstranění zábrany na zadním schodišti
KR žádá odstranění mříže na zadním schodišti, která byla instalována předchozím vedením.

