ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
Termín a místo zasedání:
25. března 2014 od 19:30, 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:
Miloš Kútny, Diana Halčáková, ryba Ruda
Program zasedání byl schválen tichým souhlasem v následující podobě:
1) Návrh na udělení výstrahy za porušení nočního klidu 19.3.
2) Další podněty od ubytovaných studentů
3) Různé
Průběh zasedání:
1)

Návrh na udělení výstrahy za porušení nočního klidu 19.3.
a. Michal Bělka seznámil účastníky zasedání s návrhem, který zaslala e-mailem Miloslava
Strnadová: „Došlo zde k porušení nočního klidu, tím Čl. 2, odst. 2 „Ubytovacího řádu
vysokoškolské koleje Univerzity Kalovy v Praze“. Vzhledem k tomu, že mi není známo,
kdo konkrétně tuto akci pořádal, zda měl svolení KR, navrhuji dát výstrahu za porušení
čl.VII odst. 3 VUP, ubytovaným na pokoji č.211. Na tuto akci, se téměř o půlnoci snažila
dostat do budovy skupina osob, což jim nebylo umožněno. K utišení, na opakovanou
žádost paní vrátné, došlo ve 2 hodiny.“
b. Michal Bělka dále informoval o tom, že obyvatele pokoje 211 na zasedání pozval a nabídl
jim rovněž možnost písemného vyjádření. Dotyční se ze zasedání omluvili, písemné
vyjádření zaslal Ondřej Petr. Porušení nočního klidu přiznal, omluvil se a ujistil KR, že se
žádné další podobné akce z jeho strany nebudou v tomto akademickém roce opakovat.
c. Kolejní rada se seznámila s názorem Lukáše Pelcmana, který jej v předstihu zaslal
elektronickou poštou. Nesouhlasí s principem kolektivní viny a navrhuje udělení
výstrahy pouze Ondřeji Petrovi, který na akci zval prostřednictvím Facebooku. Ostatním
obyvatelům pokoje podle něj nelze dokázat, že porušili předpisy.
d. Bylo schváleno usnesení č. 2/2014 (3-0-0, pro-proti-zdržel se):
„Kolejní rada koleje Arnošta z Pardubic nesouhlasí s udělením výstrahy za porušení
nočního klidu dne 19.3.2014 studentům ubytovaným na pokoji 211, a to zejména
s ohledem na fakt, že se z jejich strany jednalo o první podobné pochybení, navíc
následované omluvou. Kolejní rada se rozhodla dotyčným neoficiálně vyčinit po vzoru
usnesení 1/2014 vycházejícího přímo z návrhu ubytovací kanceláře.“

2)

Návštěvy
a. Kolejní rada obdržela stížnost na komplikovaný proces přijímání návštěv. Zejména se
jedná o neochotu vrátných vydávat „přihlašovací lístky“ (jejichž používání neupravuje
žádný platný předpis KaM a na webu jsou jen velmi těžko dohledatelné). Podle jednoho
ze studentů se dokonce stalo, že kvůli nedodanému lístku nebyla návštěva vpuštěna do
prostor koleje.
b. Michal Bělka informoval, že tento problém již řešil s Miloslavou Strnadovou. Situace, kdy
vrátná kvůli chybějícímu přihlašovacímu lístku nevpustila návštěvu do budovy, se
skutečně stala, avšak podle ubytovatelky se jednalo o ojedinělé nedorozumění, navíc již
před delší dobou. Ubytovatelka se prý u vedení KaM informuje o správném postupu.
c. Kolejní rada se shodla na tom, že je zbytečně komplikované při každé jednotlivé návštěvě
shánět souhlasy všech spolubydlících. Za přijatelný kompromis by považovala jakýsi
„univerzální souhlas“, který by si spolubydlící podepsali na začátku akademického roku,
přičemž by jim onen „podepsaný papír“ vydržel déle než na jednu návštěvu, neb by jej
nemuseli odevzdávat ve vrátnici.

3)

Další podněty od ubytovaných studentů
a. Kolejní rada obdržela soupis tří závad, které nahlásila obyvatelka jednoho z pokojů
v pátém patře. Dotyčná žádá o výměnu jedné z lednic za jinou, a to takovým způsobem,
aby alespoň jedna z lednic na pátém patře měla mrazák. Upozorňuje rovněž na stále
chybějící mikrovlnnou troubu v kuchyňce téhož patra, což je v rozporu s inzerovaným
vybavením koleje dle oficiálních stránek Kolejí a menz. Studentka dále upozorňuje, že ve
sprše nesvítí světlo.
b. Kolejní rada se rozhodla na výše zmíněné nedostatky upozornit vedení koleje. Zahrne i
požadavek studentů z pátého patra, aby byla nahrazena chybějící vodovodní baterie,
kterou z toalet ve čtvrtém patře na podzim někdo ukradl.
c. Kolejní rada vzala na vědomí anonymní vzkaz ve znění „Zakažte ty debilní party!“ a
považuje jej za vyslovení nesouhlasu s pořádáním společenských akcí na koleji po 22.
hodině. Kolejní rada tento nesouhlas povede v patrnosti a zohlední jej v případě
budoucího rozhodování o povoleních dalších akcí do konce akademického roku.
d. Kolejní rada obdržela návrh na zřízení kopírky a tiskárny na koleji, obává se však, že
vzhledem k malé kapacitě koleje nebude její instalace pro žádnou firmu ekonomicky
výhodná. Návrh přesto oceňuje a naskytne-li se v budoucnu příležitost kopírku pořídit,
bude ji podporovat.

4)

Různé
a. Kolejní rada se zabývala problémem volného přístupu členů Vysokoškolského
uměleckého souboru UK do budovy. Za bezpečnostní riziko – navíc ostře kontrastující
s poměrně složitým byrokratickým systémem hlášení návštěv – považuje zejména fakt, že
v pondělí a ve středu večer dlouhodobě stačila k volnému vstupu do prostor koleje věta
„Dobrý den, já jdu zpívat“ pronesená na vrátnici. Kolejní rada velmi oceňuje, že se tato
praxe v poslední době změnila a vrátná má k dispozici seznam členů souboru, podle nějž
ověřuje oprávněnost jejich vstupu do prostor koleje.

V Praze dne 25. března 2014
Michal Bělka
předseda kolejní rady

