
Zasedání Kolejní Rady dne 9. 4. 2021 
 
Kde: online prostřednictvím Google Meet 
Přítomni: Veronika Roubínová (VR), Nikoleta Anderlová (NA), Damian Wałoszek (DW), Artem 
Polezhaev (AP), Lukáš Tamchyna (LT), Mgr. Jana Provazníková (JP), Mgr. Miroslava Hurdová 
(MH), Tomáš Jindra (TJ) 
Zapisovatel: Veronika Roubínová 
Zasedání začalo v 17:00. 
 
Program zasedání:  

 Aktuality v Grémiu, kolejních radách a na naší koleji 17. listopadu 
 COVID doba a co s tím souvisí 
 Plánované údržby na koleji 
 Stížnosti na pana Bouckého 
 Otevírání na ISIC 
 Budoucnost naší KR 
 Kufrárny 
 Další 

Aktuality v Grémiu 

Chystá se centrální ubytovací kancelář. NA komunikovala s kvestorem a řešila, jaký bude další 
postup. Dle slov MH je do budoucna plánován centrální systém spolu s tím, že část ubytovacího 
procesu by probíhala online, aby nemuseli studenti všichni do Celetné do ubytovacího centra. 
Jde zatím o online podepisování smluv a měl by tedy vzniknout nový rezervační systém. 
Vzhledem k aktuální situaci je vše ve stádiu jednání. Nejprve bude určitě vyřešen nový online 
systém a poté by až mohla vznikat centrální ubytovací kancelář. Bližší informace zatím nejsou, 
ale naší koleje by se to pravděpodobně týkalo až v pozdější vlně.  

Řeší se otázky, zda systém pouze opravit, či zavést úplně nový. Je potřeba myslet také na 
cizince, kteří se na kolejích ubytovávají, a také na samotné koleje. Vše samozřejmě závisí na 
finanční situaci KaMu. AP navrhuje, aby se informace ohledně kolejí dostávali ke studentům už 
na studijním oddělení. KaM se angažuje v rámci dnů otevřených dveří i tzv. “welcome days”, 
tedy snaží se zahraničním studentům dostupné informace předat. Vrátní by měli i nadále na naší 
koleji zůstat. 
 

COVID doba a co s tím souvisí 

Momentálně je jen jeden pokoj v karanténě. Vyskytl se problém s jednou zahraniční studentkou, 
ale byl vyřešen. Celkově zhodnoceno celé období prozatím probíhalo v klidu a bez problémů. 
Vzhledem k situaci a nemoci zaměstnanců jsou zkráceny úřední hodiny. Jelikož je studentů 
minimum, vše se zvládá. Od května by se mělo začít fungovat znovu ve standardním systému, 
uvidí se podle epidemiologické situace. 
 

Plánované údržby na kolejích 

Vzhledem k tomu, že je hodně volných pokojů, tak na těchto pokojích probíhá klasická 
údržba – opravy nábytku, výměny filtrů. V plánu je úprava zeleně v okolí koleje, zmizel plot. Co 
se týče mytí oken, tak zatím plánováno není. V plánu je však oprava a údržba kluboven a 
posilovny. Ačkoliv je menza zavřená, tak se tam neustále pracuje. Funguje bufet na FHS a 
bagety a chlazená jídla se dají zakoupit na vrátnici. Přípravy na etapu B (okolí koleje) probíhají, 
ale vzhledem k finanční situaci není jisté, kdy proběhne. Nejsou v plánu větší stavební práce 
během zkouškového období.  
 



Otevírání na ISIC 

Systém už funguje, stačí si zajít do ubytovací kanceláře a aktivovat si ISIC. Koleje se uzavírají 
kolem 11 hodin večer a pokud se někdo potřebuje přes noc dostat na kolej, tak si ji může otevřít 
ISICem. Dále se místo aktivace ISICu dá zakoupit čip za 50 Kč, ale tato možnost je určena 
primárně pro studenty, kteří ISIC nemají. Tento systém funguje i na ostatních kolejích, pokud 
bude o čipy větší zájem, není problém čipy doobjednat. Do budoucna se plánuje, že se kolej bude 
přes noc uzavírat z bezpečnostních důvodů. Čipy by bylo ideální vyřizovat už při ubytování, a 
tedy mít zásobu na začátek nového školního roku. Pokud student v danou chvíli nemá u sebe 
ISIC, je stále možnost zazvonit a vrátní by jej měli bez křiku pustit (v případě opaku 
kontaktujte Kolejní Radu nebo vedení koleje), ačkoliv to není preferovaný způsob vstupu. 
Student by však měl být schopen se vždy prokázat kolejenkou, ISICem nebo průkazem 
totožnosti, klíče nestačí. 
 

Kufrárny 

V současné chvíli je klíč od kufrárny na vrátnici, jde však pouze o přechodné řešení. Do 
budoucna by bylo lepší, kdyby byly klíče u správce. Tím se stane Adéla Brucknerová, která si 
klíč na vrátnici vyzvedne a dále se tedy obracejte na ní.  
 

Stížnosti na pana Bouckého 

Přístup pana Bouckého není ideální a je to opakovaný problém. JP s ním tento problém řešila. 
Ve spoustě věcí má pravdu, ačkoliv styl, kterým je podává, není často vstřícný. Poslední dobou 
se situace uklidnila. O jeho přeložení na velín se zatím z provozních a pracovních důvodů 
neuvažuje.  
 

Budoucnost KR 

Bude končit naše volební období. Je potřeba vymyslet, jak budou probíhat volby. V Grémiu se 
připravuje volební řád, aby bylo možné volit online. Univerzita Karlova má svůj volební systém, 
přes který se volí například do akademického senátu, uvažuje se, že by se tento systém využil. 
DW domlouvá, jak by bylo možné systém použít. Je potřeba pouze aktualizovat volební řád, aby 
s touto možností také uvažoval, a tento řád poté musí být schválen radou Kolejí a Menz. 
 

Filtermac 

S dotazy se máme dále obracet na pana Kulta z KaMu. 
 

Prosba od vedení – problém s pračkami 

Ačkoliv je na kolejích málo studentů, neustále je problém s opravami praček. Hlavní problém je, 
že studenti nenechávají program dojet do konce a pak se snaží pračku otevřít. Prosíme 

studenty, aby o pračky pečovali lépe! Kolejní Rada dále zváží, jestli by nepomohlo změnit 
poplatek na celý cyklus, ale ne na hodinu. Vedení dále žádá o nové lepší pračky, ale bohužel 
vzhledem k aktuální situaci není dostatek financí. Fronty vznikají bohužel i v tomto období. 
Plánují se kupovat teď dvě nové pračky. Pokud student pračku zničí a kolej je schopna toto 
dokázat, tak student škodu zaplatí. Příště se k tomuto tématu znovu vrátíme. 
 

Další schůzka bude předběžně 14. 5. 2021 v podobnou dobu. 


