
KR Kajetánka – schůzka 15. listopadu
2019

 

Přítomni: Martin Mareš, Jakub Maroušek, Matúš Maďar, Patrik Romanský

Nepřítomna: Kateřina Štruncová

Hosté:

Dionýz Balla, správce posilovny
Adrián Bednařík, řeší chov zvířat a parkovací místa
Eva Gačová, vedoucí Koleji Komenského, dočasně pověřená vedoucí na Kajetánce
Helena Soukupová, vedoucí ekonomické sekce Kajetánky

 

0. Schválení programu schůze

Kromě programu schůze chce Martin také schválit, že hosté mohou vstupovat do průběhu
diskuze.

Oba návrhy byly jednohlasně schváleny.

1. Posilovna

Posilovna se rozšířila o místnost s měkkým povrchem pro bojové sporty a pohybové aktivity.
Nachází se v místnosti K2-016. Nevýhodou je nepraktický sloup uprostřed, ale jiná vhodná
místnost na K2 v toto chvíli není. Kdyby se obsadila místnost s pingpongovým stolem, tak by byl
zase problém umístit ping-pong.

Paní Gačovou zajímá, jak se posilovna platí. Na Kajetánce jdou peníze přímo do rozpočtu vedení
KaMu; na Jižním Městě byly posilovny taky, ale za vybrané peníze se rovnou mohly nakupovat
nové věci. Na Kajetánce si posilovenku za rok koupí cca 200 studentů, což vytvoří určitou částku.
Paní Gačová souhlasí, že by bylo lepší, aby peníze šly do rozpočtu koleje.

Patrik sděluje své zkušenosti z posilovny na Jižním Městě. Je tam posilovna o dost větší a lépe
vybavená, prakticky profesionální. Posilovenky jsou samozřejmě dražší, stojí asi 1500 Kč na rok,
ale to je stále o mnoho levnější, než normální fitcentrum.

Máme seznam věcí, které studenti v posilovně vyžadují (seznam získaný přes papírovou anketu
mezi návštěvníky posilovny). Mezi požadavky se objevila i tyč pro pole dance: paní Gačová říká, že
jedna nepoužívaná tyč by se dala přivést z Jižního Města. Tyč je přenosná, neuchycuje se do
stropu.

2. Parkovací místa

Historie: Předchozí KR zavedla systém na přidělování míst na parkovišti. Studenti, kteří měli zájem
o místo, se řadili podle vzdálenosti trvalého bydliště, zdravotních omezení atd. Systém byl celkem
komplikovaný pro ubytovací kancelář, takže po skončení předchozí KR začala ubytovací kancelář
řešit přidělování systémem “kdo dřív přijde”.

V současnosti je situace obtížnější kvůli modrým zónám v okolí koleje. Na ubytovací kancelář se
pravidelně chodí ptát odhadem 40 lidí, zda by se pro ně nenašlo parkovací místo.
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KR má zájem o vyhrazení některých míst pro dočasné parkování (typicky jeden týden). To může
sloužit pro studenty, kteří přijedou jednou za čas, aby si nastěhovali/vystěhovali věci. Bez
dočasného parkování se také těžko hledá například místo pro údržbáře, který přijíždí na kolej
autem.

Patrik navrhuje nový systém pro přidělování dlouhodobých míst. Uvažuje se v něm vzdálenost
trvalého bydliště od koleje (z Prahy) a počet let strávených na koleji. Obě hodnoty jsou nějak
rozumně spojené dohromady, takže by se nemělo stát třeba to, že na parkovišti budou stát
jenom Slováci. Chce zajistit, aby systém mohl fungovat i po odchodu současné KR.

Paní Soukupové se nelíbí použití systému pro přidělování, protože je prý neobjektivní. Lepší by
bylo místa vybírat nějak náhodně. Martin to považuje za zajímavý nápad, ale mezi většinou KR
vyhrává přístup Patrika s bodováním.

Martin se ptá, zda není možné dostat nějaké přenosné parkovací karty pro stání v modré zóně.
Podle paní Gačové to nejde, parkovací kartu nedostanou ani zaměstnanci. Všechna auta s kartou
musí být přímo majetkem KaMu.

Zatím uzavíráme diskuzi o systému tím, že Patrik a Matúš vyrobí formulář žádosti o parkovací
místo. Podle formuláře se pak přidělí žadatelům body. Uchazeč s největším množstevním bodů
dostane parkovací místo.

3. Zvířátka

Formulář povolení chovu zvířete na koleji je zatím přístupný jen na ubytovací kanceláři. Chceme
ho dát na web, aby to zjednodušilo vyřizování.

Studentka ubytovaná na koleji, Iuliia Timofeeva, žádá o povolení chovu kočky. Kočka je očkovaná
a ostatní ubytovaní na buňce s chovem souhlasí.

Kuba, známý milovník koček, upozorňuje, že Martin, který kočky nemá tolik rád, bude při
hlasování zaujatý. V případě negativního výsledku hlasování o kočce chce Kuba vyhlásit Martinovi
nedůvěru.

Usnesení 16/2019: KR souhlasí, aby Iuliia Timofeeva na koleji chovala svoji kočku.

Hlasování musí proběhnout tajně, protože usnesení se týká konkrétní osoby. Komise: Martin
Mareš, Jakub Maroušek, Patrik Romanský.

Výsledek: 3 ano, 1 zdržuje se

Usnesení bylo schváleno.

4. Kufrárna

Stav vyklízení kufrárny: stále čekáme, zda si někdo vyzvedne zbývající věci. Na kufrárně K2
naštěstí zmizela sada chemického nářadí a příslušenství, která nevypadala úplně bezpečně. Na K1
je prý věcí opravdu hodně, dokonce se tam najdou pneumatiky. Není jasné, kdo je tam dal.
Možná to byl někdo z personálu. Staré věci z kolárny si studenti mohou vyzvedávat do konce
kalendářního roku.

Domlouváme přivezení kontejneru na odpad.

Myšlenka na přetvoření kufrárny na kolárnu: problémem je, že KaM bude za kola odpovědný a
této odpovědnosti se nemůže zříct. Je to z toho důvodu, že oficiálně podle zákona je bydlení na
koleji vedené jako hotelové ubytování. KaM je ale na případy ztráty věcí pravděpodobně
pojištěný.

Může se ale stanovit, že studenti si kola musí zamykat zámkem. V každém případě pak bude
třeba vyrobit řád kolárny a stanovit nějakého správce.



5. Novinky z Grémia

Proběhla volba nového předsedy Grémia, byl zvolen Martin. Zbytek KR gratuluje!

Ředitel KaMu chtěl v návrhu nového jednacího řádu omezit pravomoci KR. Martin s dalšími členy
KR z ostatních kolejí byli tohle projednávat na Radě KaMu, která by případně schvalovala změny
řádu. Martin na radě vyjádřil svůj názor, že by se pravomoci kolejních rad omezovali bez nějakého
plánu, co by taková změna měla studentům nebo KaMu přinést. Zároveň se mezi členy Grémia
objevil i názor, že by změny mohli souviset s upozorňováním KR na překročení kapacity kolejí. KR
se obecně nebrání úpravám předpisů, ale požadují, aby změny znamenaly zlepšení stavu
studentů nebo vylepšili systém jako celek. Rada Martinovu reakci uvítala, prý kolejní rady chtějí
podporovat a budou se snažit o zlepšení komunikace. Zároveň bylo ze strany vedení KaMu
vysloveno přání, aby existovalo více kolejních rad i na dalších kolejích.

KaM se bude snažit změnit způsob provádění rezervací a zámluv. Jednou z vyjádřených myšlenek
bylo provádění zámluv pokojů přes posílání mailů na ubytovací kancelář. Naše KR s tím
nesouhlasí, protože takový způsob by zahltil ubytovací kancelář a snížil transparentnost.

6. Bioodpad

Vyskytl se návrh mít u koleje popelnici na bioodpad. Je to ale relativně drahé, poplatek za
vyvážení jednoho kontejneru by vyšel asi na 500 Kč za 14 dní. Aktuálně je ale možné využít
kompost nad K1.

Na Hvězdě prý mají popelnici na bioodpad, ale mají špatné zkušenosti s tím, co se tam hází.
Například gastroodpad (zbytky masa atd.) do bioodpadu nepatří.

Matúš doplňuje, že umístění jednoho kontejneru by nebylo efektivní pro oba bloky. Spolu se
studentem, co návrh původně předložil jsem se shodli, že by nejprve měla proběhnout nějaká
osvětová akce, jak třídit.

Další schůzka: cca za měsíc, určitě ještě před Vánocemi



Anketa pro posilovnu (2019)

Požadavek Počet výskytů
protismerne kladky 13
multi press/drep 12
Volna hrazda/hrazda 10
Jednorucky 9 vyssie 4
Rowing machine 9
bezecky pas 7
Multivez 7
TRX 7
zrkadla 7
bench press 6
Koberce 6
LegPress 6
rebrina 6
Zakopavanie 6
Bedna 5
rotopedy 4
Abduktor/adduktor 3
bosu ball 3
brucho stroj 3
kettlebel 3
Na nohy 3
Nove stjany na jednorucky 3
orbitrek 3
Predkopavanie 3
hyperextension 2
kruhy 2
opasek 2
osvetlenie kardio 2
pec dec 2
Vetranie 2
boxovaci panak 1
casovac na tabatu 1
crossfit rope 1
fungujuce hodiny 1
medicimbal 7/8 kg 1
msazni valec 1
opasek na zavazie 1
scottova lavice 1
seal rows 1
stroj s lyzinami 1
trap bar 1
vesta so zavazim 1
vymalovat 1
wifi 1
zavazia na kotniky 1


