
 

 

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ 

Termín a místo zasedání: 

25. února 2014 od 20:00, společenská místnost 4. patra koleje 

 

Přítomní členové kolejní rady: 

Michal Bělka, Jindra Zieglerová, Monika Boháčová 

Omluvení členové kolejní rady: 

Lukáš Pelcman, Pavla Žůrková 

 

Přítomní hosté: 

Kamil Červený, Jozef Ľahký, Richard Hodkovic, Viktor Valný, Patrik Michek 

Program zasedání byl schválen tichým souhlasem v následující podobě: 

1) Návrh na udělení výstrahy Kamilu Červenému a Jozefu Ľahkému 

Průběh zasedání: 

1) Návrh na udělení výstrahy Kamilu Červenému a Jozefu Ľahkému 

a. Michal Bělka seznámil přítomné členy KR se situací, na níž jej upozornila paní Miloslava 

Strnadová. V noci na 17. února 2014 v 0:20 navštívila kolej policejní hlídka, kterou zavolali 

obyvatelé protějšího domu z důvodu vyhazování petard z okna koleje na ulici. Policie udělila 

osobám přítomným na pokoji pořádkovou pokutu. Držení zábavní pyrotechniky zakazují 

Všeobecné ubytovací podmínky KaM UK, článek 2, bod 4, písmeno a). Zmíněný bod měli 

porušit pánové Červený a Ľahký. 

b. Kamil Červený potvrdil, že události byly popsány správně.  

c. Michal Bělka přečetl e-mail od nepřítomného člena KR Lukáše Pelcmana. Ten se vyjádřil pro 

návrh na udělení oficiální výstrahy dle článku 17, bodu 5, písmene a) Organizačního řádu 

KaM UK, jakožto nepřítomný člen však nemůže hlasovat. 

d. Do debaty se vedle Kamila Červeného a Jozefa Ľahkého zapojila i trojice přítomných hostů. 

Všichni uvedli, že se házení petard účastnili rovněž. Deset vyhozených petard je údajně na 

pokutě stálo celkem 2 tisíce korun. Policie navíc pokutu podle nich neudělila za používání 

zábavní pyrotechniky, nýbrž za rušení nočního klidu hlasitou hudbou.  

e. Přítomní členové KR se shodli na tom, že oficiální výstraha by byla příliš tvrdým postihem. 

Členové KR nebyli informováni o žádné stížnosti z řad ubytovaných studentů, jejichž zájmy 

hájí. Zájmy obyvatel protějšího domu nejsou předmětem ochrany ze strany kolejní rady, 

v tomto ohledu záležitost dostatečně vyřešila Policie České republiky. KR oba viníky pokárala 

za porušení VUP a vydala následující usnesení č. 1/2014 (schváleno v poměru 3-0-0): 

 

„Kolejní rada koleje Arnošta z Pardubic se na základě podnětu ubytovací kanceláře, 

záznamu vrátnice o návštěvě policejní hlídky a vyslechnutí svědků rozhodla důrazně 

vyčinit Kamilu Červenému, Jozefu Ľahkému a ostatním ubytovaným, kteří v noci na 17. 

února 2014 házeli z oken koleje petardy, čímž porušili Všeobecné ubytovací podmínky. 

Udělení oficiální výstrahy ve smyslu článku 17, bodu 5, písmene a) Organizačního řádu 

Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze pokládá v dané situaci za neadekvátní a 

nebude jej tudíž navrhovat.“ 

 

V Praze dne 25. února 2014 

 

Michal Bělka 

předseda kolejní rady 


