
Kolejní rada Kajetánka

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
4. řádné zasedání v roce 2016

Datum a čas konání: 11. dubna 2016, 20.00 hodin

Místo konání: iRoom (7. patro K1A)

Přítomní členové: Miroslava Gorelová, Petr Hanzlík, Vít Jurásek (předseda), Andrea 
Plávková (místopředsedkyně), Tomáš Ryza

Nepřítomní členové: –

Program zasedání: 1. Kufrárny

2. Webové stránky kolejní rady

3. Samolepky zakazující kouření

4. Kamery u vstupu do koleje

5. Chov zvířete – Viktoria Nuzhdina

6. Studovny na K2

7. Různé

8. Stanovení termínu příštího řádného zasedání

Zapisovatel: Vít Jurásek

Průběh zasedání:

Vít Jurásek navrhnul program zasedání. K programu zasedání nebyly vzneseny žádné pozmě-
ňovací ani doplňovací návrhy. Vít Jurásek předložil návrh usnesení:

Kolejní rada schvaluje program svého 4. řádného zasedání v roce 2016 navržený jejím před-
sedou.

Veřejné hlasování (pro / proti / zdržel se): 5/0/0 SCHVÁLENO

1. Kufrárny

Vít Jurásek zahájil diskusi a oznámil, že po dohodě s vedoucí koleje byla na několika místech 
v prostorách koleje a na facebookové stránce kolejní rady vyvěšena výzva k vyzvednutí věcí 
z kufráren do 30. dubna 2016. Tomáš Ryza přinesl informaci, že v kufrárně na K1 je uložena 
velká část starého vybavení iRoomu. Miroslava Gorelová slíbila spojit se s Jakubem Velko-
borským, který v iRoomu pracuje, a dohodnout další postup ohledně tohoto vybavení.

Tomáš Ryza by byl rád, kdyby vedoucí koleje zajistila vymalování prostor kufráren po jejich 
vyklizení ještě předtím, než budou na letní prázdniny opět zprovozněny. Petr Hanzlík, správce 
kufrárny na K2, ukázal přítomným fotografie dokumentující současný stav kufrárny na K2. 
Vít Jurásek nabídnul přítomným, že po skončení zasedání mohou navštívit kufrárnu na K1 za 
doprovodu jejího správce Nadima Mussy.

2. Webové stránky kolejní rady

Členové kolejní rady budou pokračovat v přípravě textů pro webové stránky podle interního 
plánu. Tomáš Ryza předvedl přítomným současnou podobu připravovaných stránek obsahují-
cí již vytvořené texty. Zároveň vyzval členy kolejní rady, aby případně navrhli úpravy grafic-



ké podoby stránek. Také doporučil, aby byly pro účely stránek pořízeny též ilustrativní foto-
grafie. Členové kolejní rady se shodli, že stránky by měly být dokončeny před začátkem let-
ních prázdnin. Miroslava Gorelová přislíbila požádat Jakuba Velkoborského, správce kolejní 
počítačové sítě a adresy „www.kajka.koleje.cuni.cz“, aby poskytl Tomáši Ryzovi potřebné 
údaje tak, aby Tomáš Ryza mohl webové stránky na této adrese sám spustit.

3. Samolepky zakazující kouření

Vít Jurásek seznámil přítomné s příkazem z ředitelství Kolejí a menz, aby v každém pokoji na 
koleji byla zevnitř na dveře vylepena samolepka s piktogramem znázorňujícím zákaz kouření. 
Takové samolepky se v posledních dnech objevily i na některých místech ve společných pro-
storách koleje. Členové kolejní rady se shodli, že vylepování samolepek zevnitř na dveře kaž-
dého pokoje bude zjevně zcela neúčinné, pokud jde o zamýšlený cíl. Dodržování zákazu kou-
ření na pokojích nebude možné kontrolovat o nic účinněji, než je tomu v současné době.

Někteří ubytovaní mají také sami dveře polepené nebo jinak překryté. Navíc bude v koleji 
v blízké době provedena výměna dveří na mnoha pokojích. Pracovníci koleje dále nejsou 
oprávněni vstupovat jen za účelem nalepení samolepek ubytovaným na pokoje. Zároveň však 
Koleje a menzy ani nemohou po ubytovaných požadovat, aby si samolepky sami vyzvedli 
a nalepili. Vzhledem k těmto argumentům se členové kolejní rady rozhodli přijmout usnesení.

Vít Jurásek předložil návrh usnesení:

Usnesení č. 8/2016: Kolejní rada nedoporučuje vylepovat samolepky s piktogramem znázor-
ňujícím zákaz kouření v pokojích, namísto toho navrhuje tyto samolepky vylepit na vhodných 
místech ve společných prostorách koleje doplněné textovým zákazem.

Veřejné hlasování (pro / proti / zdržel se): 5/0/0 SCHVÁLENO

4. Kamery u vstupu do koleje

Vít Jurásek sdělil přítomným, že ředitelství Kolejí a menz plánuje instalovat ve vstupních pro-
storách koleje bezpečností kamery. Jedna z chystaných kamer by přitom měla zachycovat a 
zaznamenávat výhradně vizuální podobu obličeje každé osoby vstupující do prostor koleje. 
Andrea Plávková se obává, že by kamery mohly být zneužívány proti ubytovaným. Tomáš 
Ryza nepovažuje za vhodné, aby záznam z kamer byl zachováván na dobu delší než jeden tý-
den. Všichni přítomní striktně odmítli kameru snímající jen obličeje příchozích.

Tomáš Ryza předložil návrh usnesení:

Usnesení č. 9/2016: Kolejní rada schvaluje záměr instalovat kamery ve vestibulech koleje pro 
účely prevence a případného záznamu trestné činnosti za předpokladu, že záznamy z kamer 
budou uchovávány nejdéle týden, provoz kamer bude plně v souladu se zákonem o ochraně 
osobních údajů a kamery nebudou primárně snímat obličeje studentů pro účely jejich identifi-
kace.

Veřejné hlasování (pro / proti / zdržel se): 5/0/0 SCHVÁLENO

5. Chov zvířete – Viktoria Nuzhdina

Kolejní radě byla předložena žádost ubytované Viktorie Nuzhdiny o povolení chovu kotěte na 
pokoji. S chovem již vyslovily souhlas spolubydlící ubytované. Kromě Tomáše Ryzy se pří-
tomní shodli, že v takovém případě nemají potřebu chovu kotěte bránit.

Vít Jurásek předložil návrh usnesení:



Usnesení č. 10/2016: Kolejní rada se k žádosti ubytované Viktorie Nuzhdiny o povolení chovu 
zvířete vyjadřuje souhlasně.

Tajné hlasování (pro / proti / zdržel se): 4/1/0 SCHVÁLENO

Za členy volební komise byli ustaveni: Miroslava Gorelová, Petr Hanzlík a Andrea Plávková.

6. Studovny na K2

Vít Jurásek seznámil přítomné se záměrem vedoucí koleje na změnu režimu studoven na K2 
od září tohoto roku. V současné době vypůjčují klíče od studoven na K2 určení správci z řad 
ubytovaných. Někteří ubytovaní si na současný režim stěžují, neboť bývá občas problematic-
ké příslušného správce sehnat. Na K1 jsou klíče od studovny vypůjčovány na vrátnici a uby-
tovaní jsou s tímto režimem zřejmě spokojeni. Proto by vedoucí koleje ráda změnila režim 
studoven na K2 podle vzoru K1.

Vít Jurásek zároveň přítomné informoval, že obdržel zprávu jednoho ze správců studoven na 
K2, který si přeje, aby byl současný režim zachován, a argumentuje snížením komfortu pro 
studenty, kteří studovnu často využívají a nechávají si v ní své učebnice. Ve studovně na K1 
je tento problém řešen uzamykatelnými skříňkami. Ubytovaní však klíče od skříněk mnohdy 
zapomenou vrátit, a pro kolej tak provoz skříněk představuje zbytečně další náklady spojené 
s výměnou zámků. Tomáš Ryza navrhnul, aby do studoven na K2 byly instalovány skříňky, 
které si ubytovaní budou moci zamknout vlastním visacím zámkem. Ve vyhlášeném období 
pak budou povinni skříňky opět uvolnit, jinak jim budou zámky odstraněny.

7. Různé

Miroslava Gorelová vznesla dotaz ohledně záměru ředitelství Kolejí a menz instalovat na ko-
lejích bezdrátové připojení k internetu (wifi) namísto současného připojení kabely. Vít Jurá-
sek potvrdil tento záměr a sdělil, že jako první bude bezdrátové připojení instalováno na koleji 
Hvězda. Členové kolejní rady nepovažují tento záměr za vhodný. Připojení na koleji je v sou-
časné době kvalitní a změna technologie by mohla přinést potíže se stabilitou. Navíc by insta-
lace byla dozajista spojena s velmi vysokými náklady. Ušetřené peníze by bylo možné využít 
na vhodnějších místech. Petr Hanzlík a Tomáš Ryza by namísto wifi upřednostnili výměnu 
současných standardních síťových kabelů za optické.

8. Stanovení termínu příštího řádného zasedání

Vít Jurásek předložil návrh usnesení:

Usnesení č. 11/2016: Kolejní rada se usnesla na termínu svého příštího řádného zasedání: 
Příští řádné zasedání se bude konat v pondělí 16. května 2016 od 9.00 hodin.

Veřejné hlasování (pro / proti / zdržel se): 5/0/0 SCHVÁLENO
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