Zápis ze zasedání Kolejní rady Hvězda ze dne 23. 10. 2015
Přítomní členové KR: David Frič, Karolína Janků, Štefan Tóth, Karel Světnička, Lukáš Blažej
Omluvení členové KR: --Hosté: --Místo konání: konferenční místnost (2/117), kolej Hvězda, Praha
Zapsal: David Frič
Program
1.
2.
3.
4.

Seznámení členů KR, seznámení s agendou minulé KR
Volba předsednictva KR
Komunikace se studenty Erasmu
Stížnost na Adélu Křížovou

Program schůze byl jednomyslně schválen
1. Seznámení členů KR, seznámení s agendou minulé KR
Členové nové KR se navzájem představili, oproti minulé KR Hvězda byli zvoleni tři noví členové
(Štefan Tóth, Karel Světnička a Lukáš Blažej) a dva byli znovuzvoleni (David Frič a Karolína
Janků).
David Frič seznámil nové členy s organizační strukturou KaM, s běžnou činností KR a Grémia
předsedů KR a s místnostmi, které KR spravuje.
Dále nastínil agendu předchozí KR, především tu, ve které by mohla nová KR pokračovat a na
kterou by mohla navázat (přestavba a inovace posilovny, cvičící místnost, obnova volejbalového
hřiště před prvním blokem, řešení častého rušení nočního klidu ze skladu stavebního materiálu u
prvního bloku, vylepšení místnosti společenských her na druhém bloku...). David Frič také oznámil,
že jeho prioritou bude nyní pomoci obnovit restauraci a nejlépe i klub na koleji.
Bývalý člen KR Tomáš Faltín přidal nové členy do emailové konference. David Frič přidal nové
členy do facebookové skupiny KR a zařídí jim správu oficiální facebookové stránky koleje.
2. Volba předsednictva KR
Kandidát na post předsedy KR byl jeden – David Frič. Kandidát na post místopředsedy KR byl
také jeden – Karel Světnička. Volba probíhala formou tajného hlasování. Do volební komise se
přihlásila Karolína Janků, Lukáš Blažej a Štefan Tóth (volební komise byla jednomyslně
schválena).
Volba předsedy KR Hvězda:
Pro kandidáta Davida Friče hlasovali 4 členové, 1 se zdržel hlasování.
David Frič byl zvolen předsedou KR Hvězda.
Volba místopředsedy KR Hvězda:
Pro kandidáta Karla Světničku hlasovali 4 členové, 1 se zdržel hlasování.
Karel Světnička byl zvolen místopředsedou KR Hvězda.
3. Komunikace se studenty Erasmu
Štefan Tóth přednesl svůj návrh na hledání možností zlepšení komunikace se studenty Erasmu.
Tito zahraniční studenti mívají na výpomoc s komunikací a s potížemi jejich zdejšího pobytu k
dispozici české studenty, kteří jsou součást programu zahraničního pobytu studentů Erasmu. Štefan

Tóth se pokusí do příštího zasedání KR zjistit, kolik je těchto studentů na naší koleji a kdo
konkrétně jimi je.
Karel Světnička navrhl komunikovat s koordinátory Erasmu na úrovni celé univerzity, jejichž
kontakty by byly jistě snadněji snáze dohledatelné. Ostatní členové ale usoudili, že by bylo lepší
komunikovat přímo se studenty bydlícími na koleji, což by bylo flexibilnější.
4. Stížnost na Adélu Křížovou
KR obdržela formou emailu stížnost na slečnu Adélu Křížovou. Při jejím posuzování brala KR
ohled též na starší stížnost, která dorazila v době, kdy již skončilo volební období předchozí KR, ale
zároveň nebyla zatím zvolena nová. Tato stížnost byla přeposlána i vedoucímu koleje Miloši
Titzenthalerovi, který se jí však nezabýval, nebo o tom aspoň nikoho z bývalých, nebo nových
členů KR neinformoval. Obě stížnosti jsou nicméně velmi podobné.
Stížnosti se týkaly podmínek soužití s Adélou Křížovou, které se údajně neslučují se podmínkami
umožňující společné soužití v rámci jednoho pokoje. K oběma stížnostem byly předloženy i
fotografie z pokoje, který slečna Křížová obývá, ale členové KR se shodli, že na těchto fotografiích
neshledávají nic natolik závažného, aby kvůli tomu přistoupili k návrhům na nějaké opatření. Ani
jednotlivé problémy popisované ve stížnostech členů podle KR nestačí pro udělení výstrahy, nebo
jiného opatření.
Existuje však důvodné podezření, které ze stížností vyplývá, že slečna Křížová záměrně vytváří
ztížené podmínky soužití, aby se její spolubydlící odstěhovala a ona tak mohla svůj pokoj obývat
sama. Karel Světnička upozornil, že tato skutečnost by mohla KR opravňovat navrhnout i rozvázání
smlouvy o ubytovnání s dotyčnou ubytovanou, a to v souladu s VUP – článkem VII, odstavcem 1.,
bodem c).
KR přistoupila k hlasování návrhu na usnesení v tomto zěnění: Fotografie, ani další věci uvedené ve
stížnostech na Adélu Křížovou podle KR nestačí pro udělení výstrahy, nebo jiného opatření. KR
nicméně do příštího zasedání prověří podezření z obtěžování nevhodným chováním ostatních
ubytovaných ve znění VUP – čl. VII, odst. 1., bodem c) a Ubytovacího řádu – čl. 3, odst. 1.
(pro-proti-zdržel se) 5-0-0
Návrh byl přijat jako usnesení KR č. 1/2015
Odsouhlasení termínu dalšího zasednání
Kolejní rada odsouhlasila, že další schůze se bude konat ve čtvrtek 19. 11. 2015 od 9:30 v
konferenční místnosti (2/117).

