Zápis ze zasedání KR dne 30. 1. 2018
Místo konání: místnost KR
Zapsal: Viktor Němeček
Přítomni: Matej Lieskovský (ML), Viktor Němeček (VN), František Zajíc (FZ), Jan Gocník (JG)
Hosté: Jana Provazníková (JP), František Illich (FI), Patrícia Schmidtová (PS)
Omluveni: Petr Vincena (PV)
Zasedání bylo zahájeno v 8:04.

Schválení programu
KR se jednomyslně shodla na následujícím programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Menza
Stavba
Kontejner na kov
Otvírací doba posilovny
Krádež kola
Ostatní

Menza

Menza musela být uzavřena, protože do ní teklo a hrozilo, že spadne střecha. Uzavření bylo plánované, ale muselo proběhnout dříve, než mělo. Výhodou uzavření menzy je, že její uzavření je dalším
důvodem, proč byly nejhlučnější práce přerušeny (je nutné ji vyklidit).
KR dorazil podnět ze SKAS, zda by nebylo možné zařídit na dobu nefunkčnosti menzy dovoz
zatavených jídel z jiné menzy. PS upřesňuje, že tato varianta byla diskutována s ředitelem KaM a
prý je pro něj schůdná. JP se poptá ředitele po možnostech. KR se tato možnost též líbí. FI požádal,
zda by mohl proběhnout průzkum zájmu. JP si myslí, že by fungoval výdej jedině přes objednávkový
systém. JP též slibuje, že od účetního uzavření menzy, které proběhne nejspíš pozítří, budou navýšeny
počty baget na vrátnici.
Automat na shaky nebude kvůli nedostatku komunikace ze strany provozovatele.
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Stavba

FZ se ptá, proč ho v posledních dnech probudila sbíječka, když se nemá stavět. JP odpovídá, že
stavba nemůže z finančních důvodů stát úplně, ale ona sama sbíječku od začátku zkouškového období neslyšela a má za to, že opravdu došlo k výraznému ztišení stavby. KR nadhodila otázku snížení
kolejného. JP odpovídá, že stavba neporušuje hygienické limity, přesto ale všem studentům z nejpostiženějších pokojů (západ budovy A) nabízela přestěhování na jiné pokoje, případně jinou kolej.
Dobrou zprávou ale je, že po obnovení prací bude bourání probíhat už jen další asi měsíc, pak už
začnou všeobecně tišší stavební práce.
Předání plochy (a s tím spojené zhoršení dopravní dostupnosti koleje) je stále naplánované na
přelom března a dubna, přesun serverovny, s níž bude spojený dvou až třídenní výpadek internetu
taktéž.
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Kontejner na kov

Do maillistu KR chodí pravidelně žádosti o zřízení kontejneru na kovový odpad. JP odpovídá, že se
zeptá firmy, která se stará o svoz odpadu od koleje, zda by bylo možné tento kontejner přidat.
Při té příležitosti by ráda informovala o tom, že kontejnery byly přesunuty proto, že místo, kde
dříve stály, se bude již brzy přestavovat, a v blízké době budou přesunuty až k příjezdové cestě ke
koleji.
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Otvírací doba posilovny

KR se dozvěděla od ubytovaných, že byla prý kolem začátku roku zkrácena otvírací doba posilovny.
JP odpovídá, že nebyla, ale že by ji ráda zkrátila. Argumentem pro je, že v okrajových časech je
většinou v posilovně pouze jeden člověk. Kdyby se mu něco stalo, neměl by mu kdo poskytnout první
pomoc, kterážto situace je podle JP nebezpečná. KR tento důvod nepřijde dostatečný. JP odpovídá,
že otvírací doba tedy zůstane stejná jako minulý rok, bude však okamžitě zkrácena, pokud se někomu
v okrajových hodinách něco stane.

5

Krádež kola

Jedné ubytovaná si stěžovala, že jí v době stavby zmizelo kolo přivázané k zábradlí kolem prosklené
střechy menzy. KR ani JP o něm nic neví a doporučují prohledat všechny kolárny.
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Ostatní
 JG se ptá, jaký mají ubytovaní zvolit postup pokud jejich spolubydlící nedodržuje základní
hygienické návyky. JP odpovídá, že si v takovém případě mají za ní přijít stěžovat. JP v takovém
případě posoudí, zda je situace opravdu tak závažná, jak stěžovatel popisuje, v každém případě
nabídne přestěhování na jiný pokoj a ve vážných případech vystaví hygienu nedodržujícímu
obyvateli koleje výstrahu. Nikdy prý ještě nebylo potřeba řešit problém dále, neboť se po
výstraze vždy stav zlepšil do únosných mezí.
 KR se ptá, jak dopadlo přeprogramování výtahu, o které na minulém zasedání žádala. JP
odpovídá, že výtah přeprogramován nebyl a nebude, neboť je evakuační a současné nastavení
je jediné možné v souladu s předpisy. Z následné diskuse vyšlo najevo, že se jedná o komunikační
šum mezi KR a JP, a možnost přenastavení výtahu tedy zůstává ve hře, změna, kterou KR
chce, možná legální je.
 Do maillistu KR přišel podnět, zda by nebylo možné pořídit do posilovny stacionární bicykl.
Nikdo ze současných členů KR není návštěvníkem posilovny, KR se tedy dotázala na názor
přítomné PS, která do posilovny chodí. Ta se s JP a FI shodla na tom, že vzhledem velikosti
posilovny a množství vybavení, které v ní je, by spíše překážel.
 KR též mailem přišla anonymní stížnost na neochotné vystupování zaměstnanců koleje vůči
ubytovaným. KR ji na zasedání JP přednesla, JP ji bere na vědomí a zaměstnancům prý znovu
řekne, aby se chovali vstřícněji, líbilo by se jí ale, aby se lidé s podobnými připomínkami obraceli
přímo na ní a podepisovali se pod ně.
 JP oznamuje, že jako již tradičně proběhne na budově A běh do schodů organizovaný Spolkem
matfyzák. KR souhlasí.
 KR přišla žádost od jednoho z ubytovaných, zda by mohl využívat místnost KR ke cvičení
na flétnu. KR se dohodla, že by si měl nejdříve zkusit domluvit přístup do hudební zkušebny.
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Až když zjistí, že hudební zkušebna není z nějakých důvodů vyhovující, měl by se nám znovu
ozvat a přístup mu bude udělen. VN připomíná, že byl na minulém zasedání odsouhlasen nový
seznam lidí s přístupem do místnosti KR, ale nikdo nedonesl tento seznam na vrátnici budovy
A, aby ke změně reálně došlo. ML slíbil tento problém vyřešit.
 KR poukázala na to, že mnohé cedulky na vrátnicích jsou zastaralé, a ty aktuální jsou téměř
ve všech případech pouze česky. FZ nabídl oznámení zaktualizovat a přeložit, až s tím bude
hotov, umístí na vrátnice za přítomnosti JP aktualizovanou verzi.

Zasedání bylo ukončeno v 9:55.
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