Zápis ze zasedání kolejní rady ze dne 10. 4. 2014
Přítomní členové KR: David Frič (místopředseda), Tomáš Faltín, Michaela Jančíková, Michaela
Šestáková
Omluveni: Pavel Moravec (předseda)
Hosté: Martina Zapadlíková (vedoucí koleje Hvězda)
Místo konání: konferenční místnost (2/117), kolej Hvězda, Praha
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Místnost společenských her
Kufrárna
Výměna ložního prádla
Stížnost na rušení nočního klidu a na úklid druhého bloku
Připomínka k placení za návštěvu
Manželská kolej
Stížnost na p. Strapončeka
Různé

(Program schůze byl jednohlasně schválen)
1. Místnost společenských her
Místnost se společenskými hrami je téměř připravena k provozu. Tomáš Faltín ji ukázal členům
KR a vedoucí koleje Martině Zapadlíkové. Obsahuje jeden kulečníkový stůl (bez děr), tága, jeden
stolní fotbal a dva terče na šipky, ke kterým je však potřeba zakoupit adaptér na propojení s
elektřinou. Tomáš Faltín se domluvil s paní vedoucí na vyplacení všech potřeb, které musel
dokoupit. Provozní řád místnosti je ve finální fázi přípravy, až bude hotový, pošle ho T. Faltín
ostatním členům KR ke schválení. Poté bude spuštěn provoz.
2. Kufrárna
Správce kufrárny David Frič provedl inventuru a za pomoci paní uklízečky úklid kufrárny. Při
inventuře zjistil, že některá zavazadla jsou v kufrárně uložena už nepřiměřeně dlouhou dobu a
majitelé se k nim nehlásí. Domluvil se proto s vedoucí koleje, že ji přinese jména dotyčných a
pokusí se na ně nalézt nějaký kontakt.
Zároveň David Frič otevřel otázku stěhování kufrárny kvůli plánované rekonstrukci bloku 2A.
Nejlepší termín na stěhování by byl kolem půlky května. Zároveň požádal ostatní členy o pomoc při
stěhování uložených věcí. Náhradní místnost pro kufrárnu by byla zřejmě na prvním bloku.
3. Výměna ložního prádla
KR dostala podnět od studentů na úpravu času určeného k vydávání čistého ložního prádla. V
současnosti se povlečení vydává jednou za měsíc ve vymezených časových úsecích v úterý a ve
středu. Nikdo ze členů KR nevznesl žádný návrh na změnu, a tak se dohodlo řešení, že si studenti
sami přes facebookovou stránku koleje navrhnou nějaké alternativy, z nichž pak KR jednu vybere.
4. Stížnost na rušení nočního klidu a na úklid druhého bloku
Na email KR přišla stížnost na rušení nočního klidu v noci z 30. 3. na 31. 3. ze strany především
studentů Erasmu. David Frič se informoval na vrátnici, zda byla zapsána nějaká konkrétní jména,
nebo čísla pokojů, ale žádný zápis se neprovedl, přestože služba na inkriminovaném místě byla.
David Frič tedy požádal paní vedoucí, aby poprosila vrátné, aby při takových situacích zapsali
alespoň číslo pokoje, ve kterém dochází k rušení nočního klidu, pokud to bude možné.
Zároveň stížnost obsahovala popis nedostatečného úklidu na bloku 2, konkrétně záchodů, sprch a

některých částí chodby. Vedoucí koleje si toto poznamenala s tím, že si dané místa zkontroluje.
Zároveň ale řekla, že při namátkových kontrolách žádné větší nedostatky nezaznamenává.
5. Připomínka k placení za návštěvu
Na email KR došla připomínka k placení za návštěvu. Podle Ubytovacího řádu je návštěva
povinna požádat o vydání ložního prádla za poplatek 50 Kč. Jenže dotyčný bydlí na jednolůžkovém
pokoji, a tak by bylo zbytečné žádat o povlečení, přesto musela jeho návštěva 50 Kč zaplatit.
Ubytovací řád se bude pravděpodobně před příštím akademickým rokem předělávat, a tak dá KR
podnět na úpravu v tomto bodě.
6. Manželská kolej
Michaela Jančíková se sešla s Mgr. Miroslavou Hurdovou, která ji pozvala zeptat se na její postoj
k některým návrhům KaM ohledně manželské koleje. Mgr. M. Hurdová jí sdělila záměr KaM zřídit
zvláštní pokoj a venkovní hřiště pro děti. Zvažuje také změnu základního vybavení buňky
manželské koleje, k čemuž by se prostřednictvím Michaely Jančíkové měli vyjádřit samotní
obyvatelé manželské koleje.
7. Stížnost na p. Strapončeka
Vedoucí koleje Martina Zapadlíková obdržela stížnost směřovanou i paní Mgr. Hurdové na p.
Strapončeka z prvního bloku. KR již udělila p. Strapončekovi varování a protože se situace zjevně
nezlepšila, navrhuje paní vedoucí rozvázání smlouvy s dotyčným. KR stížnost neobdržela, a tak
požádala paní Zapadlíkovou o její zaslání. Poté se k jejímu návrhu vysloví jednotliví členové
prostřednictvím elektronické pošty. Výsledek hlasování zašle KR paní Zapadlíkové, aby mohla co
nejdříve přistoupit k opatřením.
8. Různé
Vedoucí koleje Martina Zapadlíková informovala KR o omezení vrátnice na druhém bloku (jen
denní služba) během letních prázdnin. Druhý blok bude během letních prázdnin neobydlený.
Rekonstrukce bloku 3A bude zahájena pravděpodobně dřív, než byl původní termín (1.7.) M.
Jančíková věc projedná s obyvateli bloku a domluví s na vhodném termínu s paní vedoucí.
KR připomíná, že když návštěvníci Klubu Hvězda udělají nepořádek, měl by klub zajistit úklid.
Kolárna na třetím bloku by se měla otevřít do konce dubna.
Jedná se o obnově volejbalového hřiště před prvním blokem.
Firma Pet3ny bude na koleji končit svoji činnost (podnájem) 30. 9., její prostory budou nabídnuty
večerce.
Zadní únikový východ z bloku 1A bude opět uzavřen a opatřen kamerami.
Odsouhlasení termínu další schůze
Kolejní rada se dohodla, že další schůze se bude konat ve čtvrtek 15. 5. 2014 v 12:30 v konferenční
místnosti (2/117).
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 4-0-0

