Zápis ze zasedání Kolejní rady Hvězda ze dne 19. 11. 2015
Přítomní členové KR: David Frič (předseda), Karel Světnička (místopředseda), Štefan Tóth, Lukáš
Blažej
Omluvení členové KR: Karolína Janků
Hosté: Jitka Čádová (vedoucí koleje)
Místo konání: konferenční místnost (2/117), kolej Hvězda, Praha
Zapsal: David Frič
Program
1) Seznámení členů KR s novou vedoucí koleje
2) Restaurace, klub
3) Zásady samoúklidu
4) Ceník služeb
5) Kouření v prostorách koleje
6) Chybějící fotografie na kolejenkách
7) Nevhodné využívání prostorů chodeb na manželské koleji
8) Stížnost na Adélu Křížovou
9) Kontejnery na tříděný odpad
10) Sklad stavebního materiálu u prvního bloku
11) Různé
Program schůze byl jednomyslně schválen. Bod komunikace se studenty Erasmu, který měl být
původně na programu jednání, se odsunul na příští zasedání pro nedostatek podkladů.
1. Seznámení členů KR s novou vedoucí koleje
Členové KR se seznámili s novou vedoucí koleje paní Jitkou Čádovou. Ta vyslovila záměr
spolupracovat s KR v řešení problémů koleje v maximální míře, pravidelně se účastnit jejích schůzí
a zároveň požádala, aby se na ni členové KR obrátili v případě jakýchkoli problémů a dotazů.
2. Restaurace, klub
David Frič sdělil vedoucí koleje paní Čádové, že jedna z priorit KR je snaha o obnovu restaurace a
klubu na koleji. Zprostředkovaně se dozvěděl, že zájemci o restauraci byli, ale jejich zájem opadl
prý kvůli nepřijatelným smluvním podmínkám.
Vedoucí koleje Jitka Čádová řekla, že by potřebovala vědět, co konkrétně zájemcům vadilo, ale že
bude také usilovat o obnovení provozu restaurace a klubu. Restaurace bude prioritou, jelikož její
obnova by mohla být reálnější. Pokusí se od ředitelství KaM získat podrobnosti o vývoji této
záležitosti.
3. Zásady samoúklidu
Vedoucí koleje Jitka Čádová požádala KR o sdílení zásad samoúklidu v rámci VUP na
facebookovou stránku koleje, kterou KR spravuje. Sama se totiž přesvědčila, že se samoúklidem
mají někteří studenti problém a pokoje jsou tak daleko rychleji opotřebované a ve špatném stavu.
Podle zásad samoúklidu by se mělo posuzovat plnění povinností ubytovaných v oblasti udržování
pořádku a úklidu pokoje.
4. Ceník služeb
Vedoucí koleje Jitka Čádová požádala KR o stanovisko k novému ceníku služeb poskytovaných v
kolejích UK, který upravuje Opatření ředitele č. 21/2015 ze dne 23. 10. 2015 (příloha č. 1). Tím
ředitel KaM Ing. Macoun zrušil původní ceník služeb pro tento akademický rok daný Opatřením

ředitele č. 17/2015 ze dne 4. 6. 2015, proti kterému se postavilo Grémium předsedů KR kvůli
neadekvátně vysokým cenám.
Nové ceny služeb jsou ředitelem KaM doporučené a mohou být navýšeny na základě písemné
dohody mezi vedoucí koleje a kolejní radou. Vedoucí koleje Jitka Čádová sdělila, že v tuto chvíli
nevidí důvod pro zvyšování cen. Stejně tak ho nevidí ani členové KR, když nemají přesnou
představu výdajů za poskytované služby a když se studentský zastupitelský orgán podílel na tvorbě
těchto cen a k ceníku vydal souhlasné stanovisko.
KR přistoupila k hlasování návrhu na usnesení v tomto znění: KR nedoporučuje zvýšení cen služeb
poskytovaných v kolejích UK, které upravuje Opatření ředitele č. 21/2015 ze dne 23. 10. 2015.
(pro-proti-zdržel se) 4-0-0
Návrh byl přijat jako usnesení KR č. 2/2015
5. Kouření v prostorách koleje
Vedoucí koleje Jitka Čádová sdělila KR, že se podle ní rozmohlo kouření v prostorách koleje do
neakceptovatelné míry. Připomněla, že kouření je povoleno momentálně jen v tzv. kuřárně. V blízké
době tak nechá vyvěsit nápisy upozorňující na zákaz kouření v příslušných prostorách.
Přesto chápe, že kuřáci využijí raději venkovní prostory, než zakouřenou místnost, a tak by byla
ochotna akceptovat kouření před vchodem do bloků, kde by to ostatním lidem nemuselo moc vadit.
Štefan Tóth navrhl připojit k venkovním prostorům i balkóny uprostřed pater bloků 1, 2 a 3, nad
kterými nejsou pokoje. Vedoucí koleje Jitka Čádová souhlasila.
David Frič upozornil, že na některých chodbách v prostorech schodiště jsou vyvěšeny cedule
povolující kouření. Paní vedoucí si je jista, že ani na těchto místech se kouřit nemůže a nápisy by
měly být odstraněny.
6. Chybějící fotografie na kolejenkách
Vedoucí koleje Jitka Čádová informovala KR o problému chybějících fotografií na kolejenkách,
který chce v co nejkratší době vyřešit. S KR se dohodla, že majitelé kolejenek bez fotografie budou
prostřednictvím vrátnic a oficiální facebookové stránky koleje spravované KR požádáni o nápravu a
upozorněni, že pokud tak v blízké budoucnosti neučiní, budou jim odepřeny služby poskytované
kolejí, u kterých je třeba prokázat se platnou kolejenkou.
7. Nevhodné využívání prostorů chodeb na manželské koleji
Zástupkyně manželských buněk Michaela Jančíková poslala vedoucí koleje a KR stížnost na
nevhodné využívání prostorů chodeb na manželské koleji některými jejími obyvateli. Konkrétně se
jedná o hraní dětí na chodbách bez dostatečného dozoru rodičů, následkem čehož vniká škoda na
majetku KaM (oprýskané zdi od míče apod.) a nepřiměřený hluk rozléhající se minimálně po celém
patře. Dále se jedná o umisťování různých věcí na chodbu (skříně, koberce, kočárky aj.), což nejen
ztěžuje úklid chodby, ale také to odporuje bezpečnostním protipožárním předpisům. Vedoucí koleje
Jitka Čádová se byla osobně podívat na manželské koleji a dala za pravdu sl. Jančíkové, že situace
se nedá takto tolerovat.
Co se týče umisťování nepotřebných věcí na chodbu (skříně, koberce, kočárky aj.), paní vedoucí
připomněla, že pro odložení takových věcí slouží kufrárna, v případě kočárků kočárkárna, kde jsou
také momentálně umístěny věci patřící spíš do kufrárny.
Co se týče hraní si dětí na chodbách se zmíněnými následky, Karel Světnička navrhl zřídit
místnost určenou pro děti, kde by si mohly hrát. David Frič se domnívá, že taková místnost by
nebyla příliš využívaná a situaci by asi výrazně nezlepšila, protože by rodiče neměli nad dětmi
žádný dohled, kdyžto na chodbách je mohou zběžně kontrolovat.
Vedoucí koleje Jitka Čádová nicméně navrhla obeslat obyvatele manželské koleje upozorněním, že
zmíněné jednání je v rozporu s vnitřními předpisy a vyzvat je k nápravě do konkrétního termínu.
Členové KR ji utvrdili v tom, že proti porušování vnitřních předpisů ze strany obyvatel manželské

koleje by se mělo postupovat stejně jako v případě běžných ubytovaných (za děti jsou plně
odpovědni jejich rodiče). Zároveň se s vedoucí koleje shodli, že není třeba, aby manželská kolej
měla své specifické vnitřní předpisy.
KR přistoupila v tomto bodě k hlasování návrhu na usnesení v tomto znění: KR podporuje návrh
vedoucí koleje na obeslání obyvatel manželské koleje upozorněním a výzvou k nápravě do
konkrétního termínu. Pokud i po termínu stanoveném vedoucí koleje bude porušování vnitřních
předpisů z něčí strany pokračovat, mohou dotyční obdržet výstrahu, v krajním případě s nimi může
být rozvázána smlouva o ubytování. Případně po nich může být též vymáhána škoda na majetku
KaM, i v případě, že ji způsobí jejich dítě, za které jsou odpovědni.
(pro-proti-zdržel se) 4-0-0
Návrh byl přijat jako usnesení KR č. 3/2015
8. Stížnost na Adélu Křížovou
O stížnosti na slečnu Křížovou jednala KR již na minulém zasedání (viz zápis ze zasedání Kolejní
rady Hvězda ze dne 23. 10. 2015). Zápis z této schůze vedoucí koleje paní Čádová již obdržela,
David Frič jí také pošle onu stížnost i předcházející, která se nesla ve stejném duchu. Dle některých
členů KR je evidentní, že sl. Křížová obtěžuje nechodným chování své spolubydlící. KR má také
důvody se domnívat, že sl. Křížová záměrně vytváří ztížené podmínky soužití, aby se její
spolubydlící odstěhovala a ona tak mohla svůj pokoj obývat sama.
Vedoucí koleje Jitka Čádová bude tuto záležitost konzultovat s právním oddělením KaM. Pokusí
se zjistit, zda-li jsou dané stížnosti a skutečnost, že od sl. Křížové se údajně kvůli nesnesitelným
podmínkám soužití odstěhovalo už několik studentek, dostatečným podnětem k přistoupení k
opatřením vyplývajícím z VUP, článku VII, odstavce 1., bodu c).
Usnesení KR se tak v tomto bodě odsouvá na příští zasedání.
9. Kontejnery na tříděný odpad
Štefan Tóth navrhl seřadit kontejnery před bloky koleje tak, aby kontejnery na tříděný odpad byly
vždy dále od hlavního vchodu do koleje než kontejnery na smíšený odpad. To by mělo o něco
zefektivnit třídění odpadu, protože zahraniční studenti podle Štefana Tótha často nerozlišují
kontejnery na tříděný odpad a na smíšený odpad.
KR přistoupila k hlasování návrhu na usnesení v tomto znění: KR navrhuje trvalé uspořádání
kontejnerů před jednotlivými vchody do koleje takové, aby kontejnery na směsnýodpad byly řazeny
blíže ke vchodům než kontejnery na tříděný odpad.
(pro-proti-zdržel se) 4-0-0
Návrh byl přijat jako usnesení KR č. 4/2015
10. Sklad stavebního materiálu u prvního bloku
Karolína Janků informovala Davida Friče mimo zasedání KR, že po dalším rušení nočního klidu
od personálu skladu stavebního materiálu u prvního bloku opět mluvila s provozovatelem objektu,
který jí sdělil něco ve smyslu, že naše problémy chápe, ale nemůže kvůli nim omezovat provoz
skladu a své podnikání.
Karolína Janků tím ztratila trpělivost a naději na osobní vyřešení problému s provozovatelem
objektu. Karel Světnička se nabídl pomoci s touto záležitostí, kterou chce řešit mj. za pomoci úřadů
a policie.
11. Různé
Vedoucí koleje Jitka Čádová požádala KR o návrhy na investice a opravy na příští rok, které musí
být nahlášeny na ředitelství KaM, jež je bude schvalovat. Případné návrhy zašle KR vedoucí koleje
emailem do konce měsíce listopadu.

Vedoucí koleje Jitka Čádová informovala KR o vysokých nákladech na revize osobních lamp,
které jsou stálou součástí vybavení pokojů. Tyto náklady by ráda snížila například nabízením lamp
studentům při nástupu na kolej, a pokud ji student nebude chtít využívat, nebude do pokoje
přidělena.
Karel Světnička navrhl uspořádat konkurz, z něhož by vzešla levnější firma provádějící revize.
Vedoucí koleje ho ale informovala, že takový konkurz proveden byl na úrovni KaM a vzešla z něj
právě tato firma.
KR tedy neměla nic proti záměru vedoucí koleje Jitky Čádové lampy nabízet studentům při
nástupu na kolej a případně je studentovi přidělit, nebo nepřidělit.
Karel Světnička se dotázal, zda-li neustále otevřené dveře vchodu do prvního bloku jsou záležitostí
problémů s karty ISIC, ale vedoucí koleje Jitka Čádová oznámila, že dveře mají poruchu, na jejímž
odstranění se pracuje.
Termín dalšího zasednání
Kolejní rada odsouhlasila, že další schůze se bude konat ve čtvrtek 10. 12. 2015 od 9:30 v
konferenční místnosti (2/117).

Příloha č. 1 – Opatření ředitele č. 21/2015 – Ceník služeb poskytovaných v kolejích UK
v Praze

