Zápis z mimořádného zasedání KR dne 14. 2. 2017

Místo konání: místnost KR
Zapsal: Viktor Němeček
Přítomni: Jan Gocník (JG), Matej Lieskovský (ML), Jan Musílek (JM), Viktor Němeček (VN)
Hosté: Tomáš Jindra (TJ)
Omluveni: Vladan Glončák

Zasedání bylo zahájeno v 22:03.

Schválení programu
KR se jednomyslně shodla na následujícím programu:
1. Audiovizuální produkce v budově C
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Audiovizuální produkce v budově C

VN seznámil KR s aktuálním stavem věci: Prostřednictvím kolejního facebooku se KR dozvěděla,
že se produkční skupina Cukr (dále jen Cukr) chystá organizovat v noci z pátku na sobotu 24. –
25. 2. audiovizuální produkci (dále akci) v prostorách bývalé menzy (budova C). Dnes odpoledne se
sešli zástupci Cukru, zástupci KR, zástupci vedení Fakulty humanitních studií (dále FHS) a vedoucí
koleje k diskuzi.
Na otázku, proč se KR nedozvěděla o plánované akci dříve, než začala její propagace prostřednictvím sociálních sítí, Cukr odpověděl, že vše diskutoval s vedením FHS, pod kterou budova C
momentálně spadá a že předpokládali, že vedení FHS obyvatelům koleje před schválením vše oznámilo. Z následného rozhovoru vyšlo najevo, že došlo k nedorozumění, za nějž Cukr nenese vinu.
Vedení FHS se totiž vzhledem k oboru studia zástupce Cukru, který s ním jednal, domnívalo, že se
nejedná o koncert, ale o natáčení klipu.
Představy Cukru o akci jsou, že se bude jednat o akci pro maximálně 400 lidí, kteří se nepřijdou
opít, ale hlavně si poslechnout hudbu českých i světových DJ. Z vnitřních prostor budovy, které
budou využity (většina přízemí), organizátoři na vlastní náklady předem uklidí stavební nepořádek
a zabarikádují nebezpečné části budovy tak, aby se dovnitř nikdo nedostal. Místnosti, v nichž bude
probíhat samotná hudební produkce, budou zevnitř obaleny textilem, který bude částečně sloužit jako
zvuková izolace. Dále budou dva z na akci přítomných pracovníků bezpečnostní agentury zajišťovat,
že se nikdo z účastníků akce nebude volně procházet na ploše kolem kolejí. Vzhledem k tomu, že v
budově neteče voda, budou toalety řešeny prostřednictvím ToiToiek umístěných přímo uvnitř budovy.
Zástupkyně vedení FHS prohlásila, že ani za těchto podmínek nemá FHS s podpisem smlouvy,
který má proběhnout v nejbližších dnech, žádný zásadní problém, podmínila ho však souhlasem ze
strany vedoucí koleje. Té se akce nelíbí, ale finální rozhodnutí nechává na KR. Pokud akce proběhne,
bude tuto noc kolej uzamčena a vstup bude možný pouze na kolejenku.
KR z popisu Cukru usoudila, že akce není bezpečnostně nezvládnutelná. Cukr nadále nabídl, že
uskuteční zvukovou zkoušku, při které se ukáže, jak moc je reálně budova C zvukově odizolovaná od
zbytku koleje. KR se shodla na tom, že tato zkouška je nutnou podmínkou ke konání akce. Uskuteční
ve středu 15. 2. ve večerních hodinách, případně někdy během čtvrtka téhož týdne. Přesný termín
bude KR znám ve středu ráno a bude neprodleně oznámen ubytovaným prostřednictvím facebooku.
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Dále KR dostala kontakt na majitele objektu, v němž proběhla minulá akce Cukru. KR mu ve středu
zavolá.
KR se shodla, že pokud dopadne zvuková zkouška tak, že KR nazná, že produkce nebude při
zavřeném oknu překážkou ve spaní, reference od majitele předchozího objektu bude pozitivní a budou
vyřešeny některé bezpečnostní otázky spíše podružného charakteru, tak nemá s konáním akce žádný
problém.
Zasedání bylo ukončeno v 22:59.
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