Zápis ze zasedání KR dne 6. 12. 2017
Místo konání: místnost KR
Zapsal: Viktor Němeček
Přítomni: Matej Lieskovský (ML), Viktor Němeček (VN), Petr Vincena (PV), František Zajíc (FZ),
Jan Gocník (JG)
Hosté: Jana Provazníková (JP), František Illich (FI)
Omluveni:
Zasedání bylo zahájeno v 8:35.

Schválení programu
KR se jednomyslně shodla na následujícím programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Stavba
Holešovičky pro lidi
Případy kouření na buňce
Koberec v labu
Využívání zájmových místností
Výtahová etiketa
Clavinova
Kontejner
Přístup do místnosti KR
Přeprogramování výtahu
Postřik
Automat

Stavba

Mezi ubytovanými se šíří stížnosti na to, že hluk ze stavby probíhá od rána do večera sedm dní
v týdnu. Podle JP je ve stavebním povolení opravdu psáno, že se smí pracovat od 7 do 21 hodin
každý den. Stavba má prý dva a půl měsíce skluz, ale i přesto by mělo být do ledna s nejhlučnějšími
pracemi hotovo. Stavba ale byla opakovaně žádána, aby neprováděla nejhlučnější práce hned brzy
ráno, obzvláště o víkendu. FI podotýká, že přesto, že hluk je strašný, tak se nenese konstrukcí budovy
tak, jak se očekávalo. JP dále dodává, že zde proběhlo i měření hygienické stanice, a kromě porušení
časových limitů, kdy v jednom případě bylo pokračováno ve stavbě i po 21. hodině, nebyly nalezeny
žádné problémy.
JP dále informuje, že v souvislosti se stavbou bude probíhat i úprava plochy kolem koleje. Prostor
na sever od staveniště (tj. basketbalové hřiště, zahrazeno bude hned vchodu do budovy B) bude předána v nejbližší budoucnosti. Zbytek plochy bude předán předběžně koncem března. Od té doby bude
kolej bude přístupná pouze pro pěší, po ploše povedou 1,5 metru široké pochozí koridory (ještě není
známo jak). Ve skladu prádla lze zapůjčit nákupní vozík pro dopravu věcí (například při stěhování).
Parkování na ploše již nebude možné (současné smlouvy budou vypovězeny). Je možné, že bude
muset být od 1. 6. do 30. 9. zavřená menza. Suterénní chodba mezi budovami se změní, průchod
bude přes v současnosti zalepené dveře do sklad prádla. Koncem prosince bude nutné přestěhovat
serverovnu, 2-3 dny nebude internet (ani kolejnet, ani eduroam).
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Holešovičky pro lidi

Včera se VN a FZ sešli se zástupci organizace Holešovičky pro lidi. Tato organizace se sestává z
obyvatelů Holešoviček, kterým vadí hluk a znečištění z ulice V Holešovičkách. Mají několik cílů,
tím největším a nejdlouhodobějším je zahloubení ulice V Holešovičkách. V tomto scénáři by byla
ulice v Holešovičkách vedena od Bulovky pod zemí až do tunelu Blanka. Není to ale pouze utopický
sen – existují znalecké posudky, které říkají, že je to nutné, a i politici již několikrát slíbili, že se
tak stane, jen tímto směrem neprovedli žádné kroky. Byla to dokonce jedna z mnoha stále ještě
nesplněných podmínek k otevření Blanky. Na zemi by potom zůstala jednoproudová silnice, která by
navazovala na most Barikádníků a ulici Argentinskou, které by též měly být pouze jednoproudové.
Mezi její krátkodobé cíle patří světelná závora u Bulovky (semafor, který zařídí, že pokud je Blanka
ucpaná, auta budou stát (a smrdět) u Bulovky a dál, a ne přímo obyvatelům pod okny,) a důslednější
vymáhání maximální povolené rychlosti na této ulici. Rychlostní radary byly instalovány již dávno
s podporou EU, kvůli čemuž se po určitou dobu nesměly použít k žádným represivním opatřením,
tato lhůta ale již dávno uplynula.
Hlavní metodou dosahování cílů je nátlak na politiky. Ten probíhá hlavně přes Facebook. Proto
první věc, se kterou by mohli obyvatelé koleje této organizaci pomoci, je prosté sdílení příspěvků,
které, ač to nezní jako nic zásadního, proti politikům opravdu platí. Dále by chtěli, aby někteří
studenti vstoupili přímo do sdružení, a to čistě z toho důvodu, že sdružení, které má alespoň 200
členů, může vstupovat do připomínkového řízení. Též pokud by se podařilo obstarat (fyzickou) petici
s tisíci podpisy, je možné iniciovat mimořádné zasedání rady městské části. KR souhlasila, že napíše
„Letter of supportÿ – dopis, jímž vyjádří svou podporu cílům této organizace a s nímž bude sdružení
moci argumentovat před politiky, dále že obyvatelům koleje sdružení představí a v případě, že bude
sdružení organizovat nějakou e-mailovou kampaň, na ni obyvatele koleje upozorní. Dále má organizace
ještě nějaké další oblasti, v níž by se jí hodila pomoc studentů, od tvorby webových stránek, natáčení
videí až po případné vlastní projekty.
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Případy kouření na buňce

Na pokoji A621 a ještě na jednom dalším se podle stížností kouří. JP bude stížnosti řešit.
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Koberec v labu

Koberec v labu je již v dezolátním stavu, při každém jeho uklízení se zvedají oblaka prachu a dusí se
všichni v místnosti. Bylo by nutné buď položit nový, nebo v místnosti položit linoleum. JP ujistila,
že nějaké řešení tohoto problému je v plánu, ovšem letos už na něj nezbyly peníze. Projekt je však v
plánu na příští rok.
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Využívání zájmových místností

KR se ptá na názor JP ohledně půjčování malé klubovny a ostatních místností skupinám, z nichž část
nebydlí na koleji. Prý se totiž stává, že v takovém případě odmítají vrátní z budovy B lidi z venku
do malé klubovny pouštět. JP odpovídá, že dříve se tyto místnosti v takových případech půjčovaly
za malý poplatek, a též říká, že je potom problém se zodpovědností, pokud se něco stane – například
ve velké klubovně se nedávno rozpadlo křesílko.
Další problém je, že při půjčování velké klubovny vrátní někdy odmítají uznat formuláře podepsané pouze od KR a ne od JP. JP opakuje svou předchozí žádost, aby o půjčování velké klubovny,
je-li KR známo s dostatečným předstihem, byla včas informována mimo jiné i kvůli naplánování
úklidu. Ocenila by, kdyby v případě, že je výpůjčka známa dlouho předem, mohla podepsat výpůjčku ona. Ubytovaní jí mohou, pokud nemají čas v jejích úředních hodinách, nechat formuláře na
vrátnici a napsat e-mail.
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JP též upozorňuje, že na silvestra velkou klubovnu nikomu nepůjčí. KR namítá, že jediné, čeho
se tím dosáhne, bude, že budou skupinky lidí přímo v okolí koleje a na pokojích, kde budou hlukem
rušit ostatní ubytované. JP na tyto připomínky nebere ohled.
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Výtahová etiketa

KR se optala JP, zda by bylo možné znovu zalaminovat a vylepit výtahovou etiketu. JP odpovídá,
že ano.
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Clavinova

KR navrhovala již téměř před půl rokem zakoupení Clavinovy (elektronického klavíru). Ptá se tedy
JP, jak na tom Clavinova je. JP odpovídá, že ani na tento projekt letos nezbyly peníze, je ale v plánu
na příští rok.
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Kontejner

VN upozornil, že se opět blíží silvestr. Na silvestra se vždy sejde velká skupina lidí u jižního okraje
plochy kolejí a odpaluje tam ohňostroje, provádí novoroční přípitky a podobně. Poté tam vždy zbude
strašný nepořádek. KR se domnívá, že by se problém zmenšil, kdyby byla k jižnímu okraji plochy
kolejí umístěna nějaká nádoba na odpad. JP a FI se dohodli, že zkusí nějakou zajistit. Byli by neradi,
kdyby shořela (plechovými nádobami kolej nedisponuje).
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Přístup do místnosti KR

Na vrátnici budovy A lze půjčit klíč od místnosti kolejní rady. V seznamu lidí, kteří mají na zapůjčení
právo, je momentálně 8 lidí, z nichž už pouze jeden bydlí na koleji. Tento seznam tedy bude změněn.
Nově v něm budou všichni současní členové KR, Tomáš Pokorný, Antonín Teichmann a Petr Pecha.
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Přeprogramování výtahu

KR si stěžuje na špatné nastavení evakuačního výtahu na budově B. Problémem je, že pokud někdo
jede ze suterénu do vyšších pater, a někdo si výtah přivolá v přízemí, výtah nezastaví. Naopak zastaví
v opačném případě (tj. když jede výtah z vyššího patra do suterénu). JP odpovídá, že se nevyzná v
požárních předpisech a neví, zda toto opatření nebylo zavedeno kvůli nim, pokud to však předpisy
dovolí, přeprogramování výtahu tak, aby měl primární směr jízdy z přízemí nahoru zařídí.
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Postřik

Ve středu 13. 12. proběhne umístění protihmyzové gelové nástrahy do každé kuchyňky. JP žádá
KR, aby touto formou ubytované na tuto operaci upozornila. KR odpovídá, že zápis pravděpodobně
nestihne vydat včas, ale ubytované upozorní prostřednictvím facebooku. Prosí ale JP, aby jí poslala
potřebné informace e-mailem.
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Automat

JP byla oslovena firmou nabízející automaty na mléčné shaky. JP se jejímu návrhu nebrání, jeden
automat bude nainstalován ve zkušebním provozu v přízemí budovy A.
KR vyslovila určitou nedůvěru v automaty na tento typ zboží, zkušebnímu provozu se ale nebrání.
Zasedání bylo ukončeno v 9:55.
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