
Kolej Hvězda 

 

Zápis ze zasedání kolejní rady ze dne 6. 11. 2013 

 

Přítomní členové KR: Pavel Moravec (předseda), David Frič, Tomáš Faltín, Michaela Šestáková, 

Michaela Jančíková 

Hosté: Martina Zapadlíková (vedoucí koleje Hvězda) 

Místo konání: konferenční místnost (2/117), kolej Hvězda, Praha 

 

 

Program 

 

1. Uvítání nových členů a technické záležitosti spojené s jejich příchodem 

2. Volba místopředsedy KR a určení zapisovatele 

3. Průběh rekonstrukce koleje 

4. Plánovaná rekostrukce manželské koleje a druhého bloku 

5. Ethernetová televize 

      6.   Beseda KR s ubytovanými 

      7. Osvětlení zadní příchozí cesty k bloku 1 

      8.   Údržbář posilovny 

      9.   Různé (kopírovací centrum, posilovna) 

 

(Program schůze byl jednohlasně schválen) 

 

 

1.Uvítání nových členů a technické záležitosti spojené s jejich příchodem 

V doplňovacích volbách do KR byly zvoleny Michaela Jančíková a Michaela Šestáková. Proti 

průběhu voleb nebyla podána žádná stížnost, takže jejich mandát tímto nabyl platnosti. KR kolej 

Hvězdy je tedy kompletní a zbytek KR přivítal nové členky do svého kolektivu. Tomáš Faltín zařídí 

novým členkám přístup do spravování oficiální stránky koleje Hvězda na facebooku a zpřístupní 

jim email KR. 

 

2. Volba místopředsedy KR a určení zapisovatele 

Předseda KR, Pavel Moravec, navrhl do funkce místopředsedy Davida Friče, žádný jiný návrh 

nepadnul. Ten se zároveň přihlásil o funkci zapisovatele. David Frič byl do těchto funkcí kolejní 

radou zvolen. 

 

Hlasování o přijetí Davida Friče na funkci místopředsedy: 

(pro-proti-zdržel se) 5-0-0 

 

Hlasování o přijetí Davida Friče na funkci zapisovatele:  

(pro-proti-zdržel se) 5-0-0 

 

3. Průběh rekonstrukce koleje 

Vedoucí koleje paní Zapadlíková informovala KR o průběhu rekonstrukce, která by měla být do 

týdne hotová. 7.11. proběhne kontrola prací. David Frič poukázal na překročení původního termínu 

a znovuotevřel otázku snížení kolejného kvůli nestandartním podmínkám bydlení, v čemž ho 

podpořil i zbytek KR. Proběhla diskuze s paní vedoucí, v jejíchž kompetencích není nám v této 



záležitosti vyhovět. Tomáš Faltín upozornil na potřebu více koncipovat stavební práce na období 

letních prázdnin. 

 

4. Plánovaná rekostrukce manželské koleje (na třetím bloku) a druhého bloku 

Michaela Jančíková zorganizovala na manželské koleji na třetím bloku na Hvězdě iniciativu proti 

stěhování se kvůli plánované rekonstrukci. Na výzvu v podobě petice se s delegací manželské 

koleje vedenou M. Jančíkovou sešel ředitel KaM Ing. Jiří Macoun dne 4.11. M. Jančíková 

předložila zápis z této schůze, na níž se dohodly dvě varianty rekonstrukce manželské koleje. Buď 

se nejprve opraví druhý blok a obyvatelé manželské koleje se na něj poté nastěhují (v průběhu 

oprav druhého bloku bude ale probíhat vnější rekonstrukce třetího bloku), nebo se na druhý blok 

nastěuhjí před opravami, poté se kompletně opraví manželská kolej a její obyvatelé se na ni 

nastěhují zpět. Obyvatelé manželské koleje si musí hlasováním na společné schůzi schválit jednu z 

variant, zda-li setrvají na svých pokojích v průběhu rekonstrukce třetího bloku, nebo se přestěhují 

na druhý. Tato schůze proběhne 8.11. a M. Jančíková bude o jejím výsledku informovat KR, paní 

vedoucí a samozřejmě také pana ředitele. 

 

5. Ethernetová televize 

KR záměr zavést na naší koleji ethernetovou televizi, která slouží k přijímání signálu TV přes 

internet. Tato služba je již dostupná na několika kolejích UK. KR zatím pověřila Tomáše Faltína, 

aby zjistil technické podmínky k zavedení ethernetové televize a její finanční náročnost. 

 

6. Beseda KR s ubytovanými 

KR uspořádá ve středu 20.11. v 19:00 besedu s ubytovanými v konferenční místnosti 2/117. KR 

bude odpovídat na otázky a povede volnou diskuzi. Svoji účast nevyloučila ani vedoucí koleje 

Martina Zapadlíková. 

 

7. Osvětlení zadní příchozí cesty k bloku 1 

Vedoucí koleje oznámila KR započatí zpracovávání projektů na osvětlení zadní příchozí cesty k 

prvnímu bloku, které navrhla KR na své předchozí schůzi. 

 

8. Údržbář posilovny 

KR byla informována o potřebě zřízení funkce údržbáře posilovny. O této skutečnosti informuje 

správkyni posilovny a najde vhodného adepta na tuto funkci. 

 

9. Různé 

KR obdržela návrh na zřízení kopírovacího centra v některé z volných místností, členové 

prozkoumají návrh. S paní vedoucí se KR shodla na tom, že by centrum muselo poskytovat 

dostatečně širší služby než kopírky na chodbách. Zároveň se paní vedoucí domluvila s předsedou P. 

Moravcem na prohlídce nevyužitých místností na druhém bloku (13.11.). 

 

KR také informovala paní vedoucí o nekompletní evidenci ubytovaných na manželské koleji. Ti 

jsou všichni vedeni pod jedním jménem, na které je napsaný pokoj. Paní vedoucí o tomto informuje 

provozovatele systému Mefisto a také požádá o zavedení přístupových karet pro tyto nezaevidované 

ubytované. 

 

 

Odsouhlasení termínu další schůze 

Kolejní rada se shodla, že další schůze se bude konat ve čtvrtek 5. 12. 2013 v 16:30 v konferenční 

místnosti (2/117). 

Hlasování (pro-proti-zdržel se): 5-0-0 


