Zápis ze zasedání Kolejní rady Hvězda ze dne 15. 1. 2016
Přítomní členové KR: David Frič (předseda), Karel Světnička (místopředseda), Karolína
Janků, Lukáš Blažej, Štefan Tóth
Omluvení členové KR: Hosté: Jitka Čádová (vedoucí koleje), Matej Belan, Dušan Macho
Místo konání: konferenční místnost (2/117), kolej Hvězda, Praha
Zapsal: David Frič
Program
1) Restaurace, klub
2) Večerka
3) Stížnost na studenty Erasmu, komunikace se studenty Erasmu
4) Angličtina mezi zaměstnanci
5) Stížnost na Adélu Křížovou
6) Stížnost na Mojmíra Hlavatého
7) Háčky v koupelnách
8) Kontrola oken
9) Sušárny
10) Bazar
11) Cvičící místnost
12) Chov kočky na pokoji
13) Různé
Program schůze byl jednomyslně schválen.
1. Restaurace, klub
KR se zajímala o to, jak se vyvíjí situace ohledně zavřené restaurace a klubu. Vedoucí koleje
Jitka Čádová sdělila, že bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na provozovatele restaurace.
Zatím se žádný zájemce nepřihlásil.
Co se týče klubu, bývalý provozovatel pan Šrom s vedením koleje již komunikuje a vyklízí
prostor. Paní vedoucí poděkovala za spolupráci Karolíně Janků a oznámila, že se brzy začne
připravovat výběrové řízení na provozovatele.
2. Večerka
Vedoucí koleje Jitka Čádová informovala KR, že provozovatel večerky, pan Vrábel, chce
ukončit činnost na koleji Hvězda a zvažuje přesun na kolej Větrník. Prostor večerky se
nabídne novému zájemci. David Frič je ovšem skeptický, že se najde nový provozovatel, když
večerka na koleji Hvězda evidentně neprosperuje.
3. Stížnost na studenty Erasmu, komunikace se studenty Erasmu
KR obdržela stížnost na rušení nočního klidu ze strany studentů Erasmu (viz zápis ze
zasedání KR ze dne 10.12.2015). Vzhledem k tomu, že stížnost neobsahovala konkrétní
informace, na základě kterých by mohla KR přistoupit k nějakým opatřením vůči konkrétním
osobám, KR informovala studenty, jak podat stížnost na nevhodné chování ubytovaných tak,
aby na jejím základě mohla KR situaci vyhodnotit.
David Frič sepsal text emailu, který byl hromadně odeslán všem studentům Erasmu na koleji
Hvězda. Email je má upozornit, že si na jejich chování často stěžují ostatní studenti a poučit

je, čím často porušují vnitřní předpisy.
Karel Světnička navrhl dávat podobný text studentům Erasmu k podepsání při nástupu na
kolej. Vedoucí koleje Jitka Čádová chce s tímto postupem začít už u následující skupiny
studentů Erasmu na letní semestr. KR neměla nic proti.
4. Angličtina mezi zaměstnanci
Lukáš Blažej upozornil, že velkým problémem je na koleji, kde je ubytováno velké množství
zahraničních studentů, nedostatek personálu mluvící anglicky. Nejvíc je to podle něj potřeba v
ubytovací kanceláři, nebo u vývěscích na chodbách. Vedoucí koleje Jitka Čádová vysvětlila,
že pracovní místa na koleji nejsou ohodnocena natolik, aby pokryly náklady na anglického
mluvčího a ti se tak na volná místa nehlásí.
David Frič ná za to, že v ubytovací kanceláři byla jednou týdně cca na hodinu k dispozici
anglicky mluvící osoba. Paní vedoucí o tomto institutu neví a zjistí, zda-li tomu tak skutečně
je i nyní.
Lukáš Blažej se na výzvu vedoucí koleje nabídl, že bude zastávat funkci překladače na
koleji. V případě nedostupnosti ho bude zastupovat Štefan Tóth. Vedoucí koleje Jitka Čádová
souhlasila a s oběma si vymění kontakty, aby byli v případě potřeby po ruce. Budou překládat
písemná sdělení a v případě problémů nebo potřeby komunikovat se zahraničními studenty.
Činnost překladače by měla být honorována a zajišťována pravidelně podle dohody s vedoucí
koleje.
5. Stížnost na Adélu Křížovou
Vedoucí koleje Jitka Čádová zaslala sl. Adéle Křížové výzvu k přestěhování v rámci koleje
pro optimalizaci lůžkové kapacity (viz zápis ze zasedání KR ze dne 10.12.2015). Sl. Křížová
si chce doplácet druhé místo v pokoji, aby na něm mohla zůstat sama, což vedoucí koleje
může akceptovat, ale dotázala se na názor členů KR. Karel Světnička by setrval na
přestěhování v rámci optimalizace kapacity, ostatní členové mají za to, že je to jen přenesení
potenciálního problému na jiné místo.
Vedení koleje další stížnost na sl. Křížovou obdržela i v tomto akademickém roce kvůli
rušení nočního klidu. KR si k projednání věci vyžádala doplnění údajů pro nedostatečné
množství informací.
Vzhledem k tomu, že původní stížnost na sl. Křížovou obdržela KR v minulém
akademickém roce a v tomto se stížnost na ztížené podmínky pro soužití v rámci pokoje
neopakovala, k této stížnosti se KR již nebude vracet.
6. Stížnost na Mojmíra Hlavatého
KR obdržela stížnost na Mojmíra Hlavatého, podle které vytváří podmínky výrazně ztěžující
společné soužití na koleji (viz zápis ze zasedání KR ze dne 10.12.2015). Mojmír Hlavatý na
koleji už nebydlí. Tím považuje KR záležitost za vyřešenou.
7. Háčky v koupelnách
David Frič připomněl paní vedoucí problém chybějících háčků na prádlo a ručníky ve
společných koupelnách. Vedoucí koleje Jitka Čádová prostřednictvím personálu zjistí, kde
jsou potřeba doplnit a bude se snažit problém vyřešit.
8. Kontrola oken
Lukáš Blažej reklamoval některá nově vyměněná okna. Vedoucí koleje Jitka Čádová už o
několika případech ví a požádala KR o zaslání konkrétních pokojů, kde se vadná okna
nacházejí. Firma je ochotna je opravit.
Karel Světnička se optal na snížení nájmu kvůli ne vždy bezproblémového přestěhování v

době rekonstrukci. O takové možnosti se neuvažuje. „Odškodněním“ mají být studentům nová
okna.
9. Sušárny
Matej Belan upozornil KR a vedoucí koleje, že v sušárnách se hromadí prádlo, které tam
zůstává už několik týdnů a překáží. David Frič navrhnul toto prádlu umístit do místnosti pro
nepotřebné věci, tzv. bazaru, pokud se ji KR rozhodne zřídit (viz bod programu jednání č. 10).
Pokud ne, vedoucí koleje Jitka Čádová stanoví datum, kdy se přebytečné oblečení ze sušárny
vynese po návrhu Davida Friče nejlépe do kontejnerů pro charitu.
Matej Belan upozornil, že dlouhodobě nefunguje jedna sušička na třetím bloku. Paní vedoucí
o ní neví, vždy se prý ihned opravují, ale zjistí to a nechá ji opravit.
Na ředitelství KaM byla podána žádost o nové sušičky (na každý blok jedna) a čeká se na
rozhodnutí ředitelství.
Nově jsou na třetím bloku stojanové sušáky, jak na minulé schůzi navrhl Lukáš Blažej, na
dalších blocích se otevře nová místnost se šňůrami.
Vedoucí koleje Jitka Čádová informovala, že kvůli rekonstrukci, která by měla začít po
vyhlášení vítěze výběrového řízení, což bude cca za dva týdny, nemůže být k dispozici
prádelna na bloku 3A.
10. Bazar
Vedoucí koleje Jitka Čádová obdržela od studentů ubytovaných na manželské koleji návrh
na zřízení místnosti pro nepotřebné věci, tzv. bazaru, do které by studenti tyto věci odkládali a
jiní studenti si je mohli kdykoli vzít. Bylo by stanoveno datum, kdy by se věci z místnosti
pravidelně vynášely. Vedoucí koleje se obává, že by studenti místnost zneužívali a stala se z ní
skládka všeho možného až po odpadky. Členové KR tuto obavu vesměs sdíleli.
KR přistoupila v tomto bodě k hlasování návrhu na usnesení v tomto znění: KR schvaluje
zřízení místnosti pro nepotřebné věci, tzv. bazaru.
(pro-proti-zdržel se) 0-3-1 (proti: Karel Světnička, Lukáš Blažej, Štefan Tóth; zdržel se: David
Frič; Karolína Janků nebyla v době hlasování přítomna)
Návrh nebyl přijat.
Členové KR se shodli, že bude lepší, když nabídka nepotřebných věcí proběhne v rámci
jednorázové, dopředu vyhlášené akce na manželské koleji, kde nebude zneužita k zbavení se
nepotřebných nebo nepoužitelných věcí jen proto, že je student líný je dojít sám vyhodit. Z
toho důvodu také Karel Světnička navrhnul, aby akce probíhala výhradně v rámci pokojů, kde
by se nepotřebné věci nabízely za otevřenými dveřmi, nebo by jejich seznam mohli zveřejnit
například na dveřích.
Výsledek jednání o tomto bodě předá KR zástupkyni manželské koleje Michaele Jančíkové.
11. Cvičící místnost
Vedoucí koleje Jitka Čádová obdržela od studentů ubytovaných na manželské koleji návrh
na zřízení cvičící místnosti. Taková místnost byla zřízena už v loňském roce na manželské
koleji, která se však během prázdnin přemístila z bloku 3A na blok 2A. Nyní by se tedy mohla
obnovit v jedné z nevyužitých místností na koleji. David Frič pošle zástupkyni manželské
koleje Michaele Jančíkové seznam volných místností, aby vybrala nejvhodnější pro tento
účel. David Frič také poslal vedoucí koleje řád cvičící místnosti z loňského roku, který může
aktualizovat a použít i pro obnovenou cvičící místnost.

12. Chov kočky na pokoji
KR a vedoucí koleje obdrželi žádost o povolení chovu kočky na pokoji Barbory Urbancové a
Jana Navrátila na manželské koleji. Jedná se o kotě, které dotyční našli opuštěné. Zvíře prošlo
očkováním, odčervením a všemi náležitými vyšetřeními. Majitelé disponují veškerými
potřebnými zařízeními pro bezpečné a hygienické soužití. Proti chovu kočky prý nemají nic
ani jejich sousedé, naopak, děti z manželské koleje si kotě oblíbili.
KR o žádosti hlasovala per-rollam. Protokol z hlasování je součást přílohy zápisu. KR
doporučila v poměru 4 ku 0 vyhovět žádosti o povolení chovu kočky na pokoji Barbory
Urbancové a Jana Navrátila. KR přihlédla mj. i k tomu, že se jedná o manželskou kolej, kde
se k chovu některých domácích zvířat dá přistupovat benevolentněji než na klasické koleji.
KR jednomyslně schválila protokol o hlasování per-rollam.
Vedoucí koleje Jitka Čádová žádosti vyhoví, ovšem povolení k chovu bude pouze dočasné
(do září 2016) s tím, že o něj majitelé kočky mohou požádat v příštím akademickém roce
znovu. Bude chtít také doložit kopii očkovacího průkazu kočky.
13. Různé
Karel Světnička informoval vedoucí koleje, že pravděpodobně byly nakoupeny špatné
žárovky, které měly nízkou trvanlivost a dokonce již došly, zřejmě proto, že si je studenti
museli pár dní po výměně znovu dojít vyměnit. Konkrétně Karel Světnička musel měnit
žárovku prakticky každý den. Paní vedoucí si problém zaznamenala a nechá nakoupit se jiné.
Vedoucí koleje Jitka Čádová informovala KR, že probíhá výběrové řízení na firmu, která
bude rekonstruovat blok 3A. Cca za dva týdny bude vyhlášen vítěz řízení.
Dušan Macho upozornil na nedostatečnou kvalitu úklidu na třetím bloku (např. prý několik
dnů nebyl vynešen koš na dámských toaletách, nedostatečně vytřená podlaha nebo neuklizené
umývárny). Paní vedoucí prý občas prochází kolejí a kontroluje úklid, ale žádných nedostatků
úklidu na třetím bloku si nevšimla, ale přiznala, že stížnost na úklid třetího bloku byla zapsána
i v sešitě na vrátnici. Přislíbila, že se na to více zaměří a když studenti objeví nějaký
nedostatek, mohou se na vedoucí obrátit, aby to šla sama zkontrolovat.
Karel Světnička, Štefan Tóth a Lukáš Blažej požádali o vysvětlení vyšších cen ubytování pro
studenty Erasmu a další zahraniční studenty. Karel Světnička se domnívá, že takové
podmínky jsou v rozporu se směrnicemi Evropské unie. Vedoucí koleje Jitka Čádová nezná
důvod vyšších cen a ani to není záležitost, kterou by se měla zabývat. Tento dotaz vznese
David Frič na příštím zasedání Grémia předsedů kolejních rad.
Vedoucí koleje Jitka Čádová informovala KR o svém záměru stáhnout stolní lampičky ze
všech pokojů, protože je prý spousta studentů nepoužívá a zbytečně se tak platí víc peněz za
revizi. Těm, kteří budou mít o lampičku zájem bude opět udělena. Nově příchozí budou na
zájem o lampičku dotázáni při nástupu na kolej.

Příloha č. 1
KOLEJNÍ RADA HVĚZDA
Hlasování per rollam 27. – 29. 12. 2015 o žádosti o povolení chovu kočky na pokoji Barbory
Urbancové a Jana Navrátila
PROTOKOL
Lhůty pro hlasování per rollam (dle čl. 9 odst. 6 Jednacího řádu kolejních rad
vysokoškolských kolejí Univerzity Karlovy v Praze):
* Diskuze o návrhu: 24. 12. 2015, 16:28 – 27. 12. 2015, 21:54
* Hlasování o návrhu: 27. 12. 2015, 21:55 – 29. 12. 2015, 21:56
Text usnesení:
Kolejní rada Hvězda doporučuje vyhovět žádosti o povolení chovu kočky na pokoji Barbory
Urbancové a Jana Navrátila.
Hlasování (ano-ne-zdržel se):
* David Frič: PRO
* Lukáš Blažej: PRO
* Štefan Tóth: PRO
* Karolína Janků: PRO
Výsledek hlasování:
* Pro návrh: 4
* Proti návrhu: 0
* Zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení KR č. 6/2015

