
KR Kajetánka – schůzka 10. dubna 2019  
Přítomni: Martin Mareš, Jakub Maroušek, Kateřina Štruncová, Matúš Maďar, Patrik Romanský

0. Schválení programu schůze

Program byl jednohlasně schválen.

1. Nové vybavení posilovny

Matúš zkoumal, jaké nové vybavení by chtěli uživatelé posilovny. Co se opravdu pořídí, závisí na financích,
které se na nákup přidělí. Je třeba zajít za vedoucí koleje a domluvit se na tom, co je možné pořídit a co ne.

Po zakoupení nových věcí se posilovna přeuspořádá – něco se dá do staré, něco do nové místnosti.

2. Požární poplachy

Matúš hovoří o novém požárním systému na K1, který velmi často zapíná planý poplach. Hlášení je navíc dost
nepříjemné (“Pozor, pozor, tohle není cvičení! Jděte na únikové schodiště…” ve třech jazycích). Plané poplachy
se jeden čas pouštěly velmi často, třeba sedmkrát za den. Martin se o tom už bavil s vedoucí koleje, ta to chce
projednat s požární firmou.

Bavíme se o příčinách poplachů (omylem stisknuté tlačítko, spálené jídlo v kuchyni, chyba systému…), není
jisté, co nejvíce poplachy způsobuje. Matúš navrhuje zasklít hlásiče požáru, což by omezilo jednu z příčin. V
případě spáleného jídla by pomohla instalace Brana (samostatného zavírání dveří) do kuchyní.

Martinovi by přišlo jako dobrý nápad, kdyby měla požární hlášení dvě úrovně: v podstatě “podezření na požár”
a “opravdu tu hoří”. Kuba si nemyslí, že by tohle požární předpisy dovolovaly.

3. Snídaně a večeře v menze

Názory KR na snídaně: podle Matúše dobré, ale celkem drahé; Kuba byl spokojený, ale ceny mu přišly
nevyrovnané (levná slanina vs. drahá vajíčka). Martin byl spokojený.

V půlce dubna se mají na zkoušku začít vydávat i večeře. Zkoumáme, jaký by byl nejlepší čas pro vydávání
večeří. Kuba se chce, po zkušenostech ze snídaní, zeptat mediků. V menze na Právnické se večeře vydávají od
17.00 do 18.45. Shodujeme se, že by bylo ideální na naší koleji tento interval posunout o hodinu, ale chápeme,
že zaměstanci asi nebudou chtít být v menze tak dlouho. Je nutno dodat, že členové KR, z většiny matfyzáci,
mají asi jiný biorytmus, než je standardní.

Usnesení 9/2019: KR doporučuje nastavit dobu vydávání večeří v menze od 18 hodin do 19.45, tedy o hodinu
později, než v menze Právnické fakulty.

Pro: Martin Mareš, Jakub Maroušek, Kateřina Štruncová, Matúš Maďar, Patrik Romanský Usnesení bylo
schváleno.

Kačka upozorňuje, že v pátky se nejspíš vydá méně večeří než ve zbytku týdne a že by se na to měl brát ohled
při hodnocení popularity večeří.
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4. Veganské jídlo

KR dostala zprávu od studentky, že by ocenila, kdyby menza nabízela veganské jídlo. Martin souhlasí, pokud
by to neznamenalo nahrazení jiného jídla, třeba vegetariánského. Kačka by si chtěla nejdřív zmapovat zájem.
Kuba by rád zjistil zájem i o ostatní diety (vegetariánská, veganská, fitness). Podle Martina nepůjdou zavést
všechny diety dohromady.

Shodujeme se na anketě, probíhá vášnivá diskuze o její formě.

Vítek (předchozí vedoucí KR) říká, že první čtyři jídla na jídelníčku menzy jsou stanovena centrálně, takže by byl
problém je vyhodit. Přidat jídlo by nebyl takový problém.

Martin se bojí, že máme na menzu moc požadavků najednou a že by se to mělo řešit až po vyřešení snídaní a
večeří.

Usnesení 10/2019: KR se bude věnovat tématu možného zavedení veganského jídla v menze, ale až v
momentě, kdy skončí zkušební období snídaní a večeří. Veganské jídlo KR podporuje pouze jako doplňkové ke
stávající nabídce, nemělo by nahradit jiné jídlo, např. vegetariánské.

Pro: Martin Mareš, Jakub Maroušek, Kateřina Štruncová, Patrik Romanský Zdržel se: Matúš Maďar

Usnesení bylo schváleno.

5. Chrániče židlí

Jedné studentce ubytované na kolejích vadí, že židle na pokojích dělají velký hluk při přesunu. Konkrétně jí
takhle ruší pokoj, který se nachází nad jejím pokojem. Studentka ale našla nějaké “samolepky” na nohy židlí,
které by hluk měly ztlumit.

Shodujeme se, že jde o individuální problém a že ideální by bylo, aby se studentka domluvila osobně s
osazenstvem pokoje a případně jim samolepky koupila. Část KR zároveň doporučila nákup špuntů do uší.
Kuba navrhuje přestěhování do nejvyššího patra – hluk to určitě vyřeší.

6. Volná diskuze

Martin na webu koleje, kajka.koleje.cuni.cz, vyrobil FAQ (často kladené dotazy). Vyzval ostatní členy KR, aby
přemýšleli o dalších užitečných informacích pro nováčky na koleji.

7. Novinky z rady KaMu:

Vlastní software, který by nahradil Rehos, určitě nebude. Místo toho chce KaM pořídit hotový systém ISKAM,
jenž je používán jinými školami. Není ale jasné, zda podporuje zámluvy.

Změny v zásadách ubytování: pro nový akademický rok platí, že studenti UK mají při rezervaci lůžek
přednost před studenty jiných škol. Konkrétně tak, že studenti UK budou mít přidělené dřívější termíny pro
rezervaci, studenti jiných škol dostanou to, co jim zbude – vzhledem k naplněnosti kolejí to asi mnoho míst
nebude. Posunuté termíny se týkají i těch studentů, kteří jsou již ubytováni. Není jasné, jak se to řeší pro
smlouvy delší než jeden akademický rok. Změna je nejspíš reakcí na analogickou úpravu pravidel, kterou
provedly koleje ČVUTu.

Rektorát UK pak přišel s návrhem na zavedení "veřejné" lednice na kolejích, kam by se přivážely potraviny z
potravinové banky a byly volně studentům k dispozici. KR se diví, že tohle je vůbec možné, když je lednic
obecně nedostatek. Navíc volné jídlo by pravděpodobně zvýšilo zájem bezdomovců o naší kolej. Součástí
tohoto návrhu je pak i místo na výměnu knih a dalších věcí, což už ale na Kajce stejně funguje. Zatím by se to
mělo sice týkat jen koleje 17. listopadu, ale KR tento návrh nepodporuje.

http://www.kajka.koleje.cuni.cz/


Na K1 asi nikde nejsou k dispozici šňůry na prádlo, zatímco na K2 ano. Bylo by praktické je koupit, mimo jiné
by se tím uvolnila sušárna. Kačka se bude starat o krabici na nepotřebné věci. Ta teď nějakou dobu neměla
správce.

Další schůzka je naplánována na druhý týden v květnu 2019.


	KR Kajetánka – schůzka 10. dubna 2019

