
Zasedání KR Hvězda, 6.3.2018

Kolejní rada Koleje Hvězda

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

Datum a čas konání:   6. března 2018, 17.30 hodin

Místo konání: Kolej Hvězda, zasedací místnost u ubytovací kanceláře

Přítomní členové: Karolína Janků, Michal Matoušek, Jiří Vorobel, 

Hosté: vedoucí koleje PaedDr. Jitka Jánošová

Program zasedání:  1)  Ku/lská místnost
2)  Mul/mediální místnost 
3)  Plánované stavební úpravy

4)  Mraznička

5) Žádos/ na chov zvířat na koleji

6) Jiné

Zapisovatel: Karolína Janků (předsedkyně KR)

J. Vorobel navrhl přesunu8 bodu plánované stavební úpravy, který byl původně bodem 

tře8m,  na začátek a hned za ním zařazení bodu o ku/lské místnos/ z důvodu návaznos/.

Program byl jednomyslně schválen.

1. Plánované stavební úpravy

Vedoucí  koleje připomenula,  že  bude uzavřen blok A1 z  důvodu rekonstrukce.  Plánovaný

termín  vystěhování  ubytovaných  je  30.6.,  jde  však  i  v  případě  jejich  zájmu  zůstat  na

prázdninový pobyt, tj. do 14.9. Koncem roku 2018 začne rekonstrukce, která by podle plánu

měla  skončit  začátkem  roku  2020.  Původním  záměrem  ředitelství  bylo,  aby  nově

zrekonstruovaný blok sloužil jako manželská kolej, stejně jako je tomu na A2 (buňky druhého

bloku). Z tohoto původního záměru ředitelství nakonec sešlo.

Další výrazné změny souvisí s 8m, že ředitelství KaM, které mělo být na Hvězdu přemístěno

jen  dočasně,   zůstává sídlit  na  koleji  natrvalo.  Ředitelství  je  v  4.  a  5.  patře,  na  buňkách

3.bloku.  Zbylá  patra  slouží  jako  buňky  za  vyšší  cenu  (jelikož  jsou  po  rekonstrukci).  Další

prostory, které byly poskytnuty pro potřeby ředitelství jsou 2 studovny na 3. bloku (jedna

místnost slouží jako pokladna, druhá jako kancelář vedoucího provozu menz), suterén buněk

- dřívější kolárna,  je nyní ředitelstvím předělána na zasedací místnost.

Změny  se  dotkly  i  místnos8 na  2.bloku.  V  přízemí  u  vrátnice  je  nově  kancelář  pro  IT

pracovníka a další  místnost byla vyčleněna jako kancelář  pro pracovníka BOZP. V druhém

patře  nad vrátnicí  2.bloku se  přestavují  místnos/ (společenská místnost,  bývalý  fotbálek,

ping-pong, televizní místnost a místnost, která měla sloučit jako bastlírna) na velkou zasedací

místnost pro potřeby ředitelství. Nad vrátnicí 2.bloku nyní pro účely studentů zůstávají tedy

pouze 4 studovny,  mul/mediální  místnost  (která  je  ještě  v  procesu tvorby)  a   posilovna.
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Místnost  která dříve (ještě před přestěhováním a vznikem nynější  posilovny) sloužila  jako

posilovna, byla poskytnuta pěveckému sboru UK pro potřeby zkušebny.

KR vznesla dotaz, jak je to s náhradou místnos8, o které kvůli tvorbě nové velké zasedačky

přišla (fotbálek, ping-pong, prostory přislíbené pro bastlírnu a společenská místnost, ). 

Ping-pong  byl  přemístěn  do  suterénu  2.bloku  –  buněk  (A2)  vedle  prádelny.   Pro  účely

bastlírny  bude  vyčleněna  jiná  místnost.  Vedoucí  koleje  je  domluvena  na  schůzce  s  Jiřím

Vorobelem a Michalem Matouškem 8.3.2018 ve 20:30, aby vhodný společně prostor vybrali.

Vedoucí  koleje  uvedla,  že  pro  ostatní  nahrazení  místnos8 nejsou  na  koleji  prostory.  KR

upozornila  na to,  že  obzvláště  absenci  společenské místnos/ vnímá jako rizikovou a  také

nežádoucí. Je zde nedostatek prostoru pro společenské vyži8 bez toho, aniž by byli rušeni

spolubydlící. 

Vedoucí  koleje  na  tento  fakt  reagovala  8m,  že  ubytovaní  dostávají  k dispozici

zrekonstruované  prostory  studentského  klubu  Le  fakap,  které  jsou  důstojnou  náhradou.

Jiné vhodné prostory nemá momentálně k dispozici, ráda by problema/ku řešila až později

(situace nemusí být ve výsledku problema/cká) a hlavně je nutné, aby společenská místnost

byla vybavena sociálním zařízením a že těmito prostory kolej nedisponuje. Pro společenské

událos/ mají studen/ využívat kavárnu Le fakap.

KR upozornila, že se ve společenské místnos/ odehrával jiný způsob společenských akcí, než

jsou vhodné pro prostory kavárny. Vedoucí přišla s návrhem majitele klubu v případě potřeby

soukromé  akce  oslovit  a  vyjednat  s  ním  možnos/.  K.  Janků  uvedla,  že  se  na  celou

problema/ku a nové možnos/ ohledně vzniku společenské místnos/ bude v budoucnu ještě

dotazovat.

Kolejní rada by byla příště ředitelstvím KaM ráda dopředu více informovaná o tak zásadních

změnách, které se pojí s úbytkem mnoha místnos8 pro studenty a popřípadě na toto téma

vedla diskuzi o možnostech, jak co nejvíce snížit tyto ztráty. 

2. Ku/lská místnost – tzv. ´bastlírna´

Vzhledem k organizačním změnám, které se pojí s přemístěním ředitelství, se musí najít nové 

vhodné prostory pro ku/lskou místnost, která měla být původně na 2.bloku (místnost č.107 )

a jejíž prostory budou využity ředitelstvím. Vedoucí koleje bude mít schůzku s Jiřím 

Vorobelem a Michalem Matouškem, kteří jsou hlavní iniciátoři vzniku bastlírny, ve čtvrtek 8.3.

ve 20:30, aby vybrali náhradní prostor. Provozní řád ku/lské místnos/ je stále v procesu 

tvorby.

3. Mul/mediální místnost

Mul/mediální místnost je v procesu tvorby.

4. Mraznička

V minulos/ se na koleji řešil výskyt štěnic. Jelikož musí v rámci řešení této problema/ky 

(mimo jiné) zasažený ubytovaný prát veškeré oblečení, tak K. Janků navrhuje zakoupit na 

kolej Hvězda pro tyto případy mrazničku. Neboť kromě praní na vysokou teplotu lze situaci 
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řešit i zmrazením oblečení, což je proces méně náročný, než vše prát a sušit. A není díky tomu

také zbytečně obsazená pračka pro další studenty a snižuje se 8m i riziko přenosu štěnic pro 

ostatní studenty. Vedoucí koleje v souvislos/ s touto problema/kou informovala, že 

momentálně není na koleji výskyt štěnic hlášen.

4/2018: 

KR žádá o koupi mrazničky na kolej Hvězda pro případnou  potřebu řešení štěnic na koleji.

 3 - 0 - 0 (pro – pro/ – zdržel se)

5. Žádos/ na chov zvířat na koleji

KR a vedoucí koleje přišla další žádost o povolení mít zvíře na koleji. Slečna Daniela Jeřábková 

by měla ráda na koleji psa, konkrétně jde o border collii. Souhlas jejího spolubydlícího, jak 

tomu u dvolůžkového pokoje musí být, byl KR a vedoucí koleje též doručen.

5/2018:

Kolejní rada schvaluje psa na koleji u slečny Daniely Jeřábkové. V případě s&žnos& však bude 

celá věc znovu projednána.

 3 - 0 - 0 (pro – pro/ – zdržel se)

6. Jiné

profi pračky na koleji Hvězda

Pan Posolda oslovil emailem krátce před konáním zasedání KR předsedkyni KR s nabídkou 

rozšíření profesionálních praček na koleji Hvězda, popřípadě snížením jejich ceny a 

nahrazením za pračky kolejní. Byl tedy pozván na zasedání KR, aby svůj návrh více představil a

konkre/zoval, avšak z důvodu komunikace na poslední chvíli si informace o tom, že je schůze,

nes/hl přečíst a nedostavil se. Jeho návrh tedy bude KR představen až bude na schůzi 

účasten.

newsleter od majitele klubu

Pan Hansl kontaktoval ředitele KaM a vedoucí koleje ohledně zasílání newsleNeru kavárny Le 

fakap. Ti ho informovali o tom, aby se obrá/l na KR. KR však shledává tento způsob inzerce za

nevhodný, protože může být obtěžujícím pro ubytované a doporučuje využít jiné způsoby, 

jako je například vkládání informací na facebookové skupiny koleje Hvězdy. 

6/2018:

KR neschvaluje zasílání newsle(eru kavárny Le fakap na osobní emaily ubytovaných.

3 - 0 - 0 (pro – pro/ – zdržel se)

pomalování chodby u studentského klubu

Vedoucí koleje informovala o možnos/, že by někdo umělecky zdatný mohl pomalovat 

chodbu u kavárny Le fakap. V případě zájmu se má kontaktovat vedoucí koleje, která 

poskytne bližší informace.
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nástěnky pro KR

Jiří Vorobel upozornil na nedostatek prostoru na nástěnkách umístěných na vrátnicích. 

Navrhl, zda by nebylo možné, aby byla na vrátnici vždy jedna nástěnka speciálně pro účely 

KR. Vedoucí koleje zjis/la představu KR o jejich rozměrech a zakoupení požadovaných 

nástěnek přislíbila.
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