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Zápis ze zasedání Kolejní rady koleje Na Větrníku 

 

17. 2. 2014 

 

Přítomní členové Kolejní rady: Jan Mudruňka, Michal Kešner 

   Hostů: vedoucí koleje paní Eva Tichá 

 

Zasedání Kolejní rady bylo zahájeno v 16.00 

 

Program zasedání 

1. Rekapitulace  

2. Aktualizace řádů místností 

3. Formální náležitosti kolejenky 

4. Striktní používání čipových zámků ve vchodech do koleje  

5. Dotazy hostů 

6. Přibližné určení data dalšího zasedání 

7. Různé 

 

Program zasedání byl jednohlasně schválen: pro: 2, zdrželi se: 0, proti: 0 

 

1. Rekapitulace 
 

1.1 Stížnosti týkající se rušení nočního klidu 

 

S příjezdem nových zahraničních studentů pokračuje rušení nočního klidu na koleji 

Na Větrníku ještě s větší intenzitou než v předchozím období. Při řešení rušení nočního klidu 

je nutné dát důraz na zjištění identity ubytovaného odpovědného za rušení. Každý ubytovaný 

má alespoň kolejenku, která stačí k identifikaci. Tuto taktiku si vezme za své i člen Kolejní 

rady Jan Křička, který v případě rušení nočního klidu zasahuje na místě. V případě, že se 

incidentu zúčastní i Policie ČR, člen Kolejní rady, případně vrátný zasahující na místě požádá 

příslušníky Policie ČR o sdělení identity ubytovaného. 
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Nově je potřeba do Provozního řádu Party roomu uvést, že organizátor party konané v Party 

roomu je zodpovědný za dodržení Domovního řádu.  

 

1.2 Pokus o nahlédnutí do rozpočtu koleje 

 

Prozatím neproběhlo, ale částečně možno 

 

1.3 Zjištění právních vztahů mezi KaM a vlastníky pozemků okolo koleje 
 

Odloženo, do budoucna řešení vztahu s vlastníky dvou pozemků, na kterých leží volejbalové 

hřiště 

 

1.4 Obnovení vydávání brožurky „Jak na Větrník?“ 

 

Do budoucna 

 

 

2. Aktualizace řádů místností 
 

2.1 Kulečník 

 

Provozní řád Kulečníku je v pořádku, bez úprav. 

 

2.2 Party room 

 

Úpravy řádu řeší Jan Křička. Chodbu u Party roomu není možné využívat k oslavám, party se 

konají za zavřenými dveřmi. Výjimku může udělit Kolejní rada. 

Nově je potřeba do Provozního řádu Party roomu uvést, že organizátor party konané v Party 

roomu je zodpovědný za dodržení Domovního řádu. 

 

2.3 Fotbálek, air hokej, ping-pong 

 

Řeší Jan Mudruňka, upraveno. 

 

2.4 Prádelny, sušárny 

 

Rezervace praček nebude zavedena z důvodu složitosti celého postupu a z důvodu existence 

neoficiálního postupu k rezervaci, který zatím funguje. V případě, že jsou všechny pračky 

obsazeny, zanechá ubytovaný na vrátnici kolejenku s telefonním číslem. Na toto číslo vrátný 

zavolá ve chvíli, kdy bude pračka uvolněna.  
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2.5 Kolárny, kufrárny 

 

Řeší Michal Kešner. Je nutné zrevidovat kolárny i kufrárny. V Provozního řádu Kufráren 

bude nově zmíněno, že: Do kufrárny nebudou přijaty a nesmí se zde ukládat věci obsahující 

nebezpečné nebo výbušné materiály, věci nelegálně držené a věci podléhající zkáze. 

 

2.6 Posilovna 

 

Provozní řád posilovny bude řešen na dalším zasedání Kolejní rady po dokončení úpravy 

druhé části posilovny.   

 

2.7 Hudební místnosti 

 

Stále platí, že: Zavede se rezervace hudebních místností. Omezení: Rezervace maximálně 

na tři hodiny. Zřídit rezervační sešit na vrátnice a nařídit vrátným tento postup. 

Za předpokladu, že po uplynutí 30 minut po začátku rezervovaného období nebudou 

vyzvednuty klíče od hudební místnosti, daná rezervace propadá. Místnost může být využita 

i bez předchozí rezervace, pokud je hudební místnost volná. Vrátný musí upozornit 

na možnou kolizi s nadcházející rezervací. 

 

 

3. Formální náležitosti kolejenky 
 

3.1 Vydávání 

 

Kolejenka je vydávána v ubytovací kanceláři koleje Na Větrníku. Žadatel o ubytování nesmí 

být ubytován, aniž by jeho kolejenka neobsahovala všechny důležité údaje včetně 

FOTOGRAFIE.  

 

3.2 Platnost kolejenky 

 

Kolejenka, na které nejsou uvedeny veškeré náležitosti, tedy předepsané osobní údaje 

a fotografie, je NEPLATNÁ. Taková kolejenka neopravňuje ubytovaného ke vstupu do budov 

koleje, ke vstupu do místností, ani k půjčování věcí z vrátnice. Vrátný není povinen 

na předložení neplatné kolejenky ubytovaného vpustit do budovy, ani vypůjčit klíče 

od místnosti či věci k vypůjčení ve vrátnici.   
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4. Striktní používání čipových zámků ve vchodech do koleje 
 

4.1 Vstup na kolej 

 

Ke vstupu do budov koleje Na Větrníku je doporučeno využít aktivovaných čipových karet 

ISIC, OpenCard, případně bílé náhradní karty, kterou si lze vypůjčit v ubytovací kanceláři. 

Vstup je výjimečně umožněn (například při ztrátě čipové karty) po požádání vrátného. 

Před žádostí je nutné si připravit nejlépe kolejenku s FOTOGRAFIÍ. Kolejenka bez fotografie 

je NEPLATNÁ. Pokud u sebe nemá dotyčný ani kolejenku s fotografií, je možné požádat 

o vstup do budovy i s jakoukoli jinou kartou obsahující údaje ubytovaného a fotografii. 

Výjimku bude tvořit období přibližně měsíc po začátku akademického roku, kdy budou dveře 

odemčeny, a nebude nutné používat čipové karty. Důvodem tohoto opatření je poskytnutí 

dostatečného času pro aktivaci čipových karet v ubytovací kanceláři. 

 

4.2 Vstup ubytovaného na jiný než domovský blok koleje 

 

Ubytovanému musí být umožněn vstup i na jiný než domovský blok koleje. Všichni 

ubytovaní na koleji Na Větrníku mají možnost využívat všechny místnosti určené k zábavě či 

k ukládání zavazadel. 

 

5. Dotazy hostů 

Závěry z diskuze s paní vedoucí jsou zahrnuty v ostatních kapitolách Zápisu. 

 

6. Přibližné určení data dalšího zasedání 

Další zasedání proběhne ke konci měsíce března. 

 

7. Různé 

Byly projednány tyto body: 

7.1 Z důvodu zvýšeného zájmu o jednolůžkové pokoje budou v budoucnu vznikat další 

jednolůžkové pokoje na úkor dvoulůžkových. S největší pravděpodobností se bude jednat 

o 3. a 4. patro na II. bloku.  

7.2 Je tedy nutné v dostatečném předstihu upozornit potenciální i stávající ubytované o těchto 

přestavbách s ohledem na zámluvy pokojů. 

7.3 Informovat se u členů minulé Kolejní rady o možnosti aktualizace webových stránek 

koleje Na Větrníku. 

7.4 Revize koláren, podívat se na staré kola ve skladu: čtvrtý blok u celoroční kufrárny 
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Zasedání Kolejní rady proběhlo a bylo ukončeno v 18.00 v souladu s Jednacím řádem 

kolejních rad vysokoškolských kolejí UK. 

 

 

V Praze dne 17. 2. 2014 

Zapsal: Michal Kešner 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


