
Zasedání Kolejní Rady dne 2. 6. 2021 
 
Kde: online prostřednictvím Google Meet 
Přítomni: Veronika Roubínová (VR), Nikoleta Anderlová (NA), Damian Wałoszek (DW), Artem 
Polezhaev (AP), Mgr. Jana Provazníková (JP) 
Hosté: Jan Kabul (JK), Zuzana Svobodová (ZS), Jakub Červeňák (JČ), Pavel Obdržálek (PO) 
Zapisovatel: Veronika Roubínová 
Zasedání začalo v 17:30. 
 
Program zasedání:  

 Probrání novinek z koleje  
 Peníze z reklamy 
 Aktuální změny, slevy a dlouhodobý předpokládaný výhled na léto vzhledem k situaci s 

COVID-19 (případně změny v testování, nebo cokoliv, o čem by měli studenti vědět) 
 Vystěhovávání na léto, kufrárny apod. 
 Pračky (na minulé radě diskutovaná nutná změna ceníku) 
 Zavírání kolejí v noci, čipy 
 Různé  

Novinky 

Na univerzitě prodloužen mimořádný stav. Slevy jsou také prodlouženy. Nově jsou s omezením 
otevřené vnitřní prostory, kromě jedné klubovny. Kolem koleje se seká tráva a problém s 
vyrůstající trávou v mřížkách na hlavní ploše se řeší. Kolem skleněných výplní je páska, protože 
během poslední doby se kvůli větru uvolnilo několik skleněných tabulí, vše se řeší a znovu 
kontroluje. Mytí oken je v plánu v létě, pokud to bude časově a finančně možné. Co se týče 
natáčení reklamy, šlo o akci FHS a vedení koleje o tom bohužel nevědělo. Do budoucna se 
tomuto bude předcházet, aby byly informace dostupné předem. Je možné, že během srpna se zde 
bude ještě něco natáčet. 
 

Peníze z reklamy 

Peníze z reklamy jdou do rozpočtu kolejí. Budou se opravovat koupelny. Rádi bychom peníze 
využili na vylepšení vybavení tělocvičny, návrhy je možné poslat paní Provazníkové. Posilovna je 
nově vymalovaná, budou se kupovat stojany na činky a dalším návrhům je vedení otevřeno v 
delším časovém horizontu. Návrhy na zlepšení tělocvičny od Zuzany Svobodové – žebřiny, 
hrazda, případně závěsné kruhy, trampolína či žíněnky. Budeme se tím dále zabývat.   
 

Pandemická situace 

Testování platí stále jednou za 7 dní. Návštěvy jsou stále omezeny, dovoleny jsou návštěvy 
rodinných příslušníků, je potřeba mít negativní antigenní nebo PCR test. Momentálně není nikdo 
v karanténě, maximálně při příjezdu do ČR. Testování je možné na Albertově i v Holešovičkách, 
v areálu fyzikální části každé pondělí. Termín se dá rezervovat přes systém k tomu určený. 
Testování zabezpečené univerzitou je bezplatné.  
 

Rezervace na nový rok 

Rezervace na tento školní rok se převádět nebudou. Je potřeba si udělat novou rezervaci, ale 
pokud už ubytovaný platil zálohu, tak ji není třeba platit znovu. Pokud však člověk prodlužuje 
na léto či na příští rok a na koleji letos opravdu bydlel, je třeba zálohu zaplatit znovu. Rezervace 
na pokoj, na kterém člověk bydlí (konkrétní buňka), je potřeba udělat co nejdříve, aby 
ubytovaný o místo nepřišel. Ačkoliv termín byl do 31.5. je možné toto stále řešit s ubytovací 
kanceláří.  



Vystěhování na léto, kufrárny 

Správce je Adéla Brucknerová, obracejte se tedy na ni. Případně je možnost otevřít další 
kufrárnu na budově A, kdyby to bylo potřeba. 
 

Pračky  

Návrh na nové zavedení plateb – první hodina a půl za 20 Kč a každá další započatá hodina za 5 
Kč. K tomuto návrhu jsme dospěli především proto, že lidé často kvůli urychlení času pračky 
předčasně zastavují a otevírají a tím se pračky ničí. Předem daná nedělitelná hodina a půl by 
tomu mohla pomoci. Většina praček je aktuálně funkčních, ačkoliv problémy stále přetrvávají v 
menší míře. Návrh zástupci Kolejní rady projednají s vedením a jeho zavedení by mohlo 
proběhnout od září. Zároveň by bylo užitečné mít seznam druhů praček, které na koleji jsou, aby 
měli studenti během půjčování přehled. Vedení je tomuto přístupné a bude se to dále řešit. 
Návody jsou k dispozici u praček a rádi bychom zavedli to, že se budou návody půjčovat spolu s 
klíči a student by návod musel zase s klíči vrátit, aby si jej opravdu přečetl. Návody jsou i na 
vrátnici a student o ně může požádat. Domluvili jsme se, že tyto změny zkusíme zavést od září, 
uvidíme, jak to bude fungovat.  
 

Zavírání kolejí v noci 

Ozvali se nám studenti ohledně problémů s otevíráním na ISIC. Je plánováno dále kolej zavírat 
přes noc. Problémy se vstupem se řeší, ideálně se obracejte na ubytovací kancelář. Kolejní rada 
se přimlouvá, aby se od uzavírání koleje přes noc do budoucna upustilo, nebo byl otevřen alespoň 
jeden vchod. Zavírání koleje přes den zatím rozhodně není v plánu. Řešilo se také větší teplo na 
koleji a možnosti, jak se jej zbavit. Ventilovat se dá schodiště, avšak vzduchem z venku, okna na 
chodbách se otevírat nedají.  
 

Kolárny 

Pořád máme starý seznam, je potřeba jej alespoň do září aktualizovat. Damián Wałoszek to 
bude dále řešit.  
 

Doprava 

Linka 187 jezdí normálně podle dopravního řádu. Měla by od září jezdit okružní jízdu a stavět u 
koleje, jak bylo domluveno, nebyla by zastávka Pelc Tyrolka, ale zastávka přímo u koleje. 
Provozovat by ji měl dopravní podnik, vše se připravuje. Zastávka 201 se posunula, jde o 
zkušební tříměsíční projekt související s dopravní situací v tunelu Blanka.  
 

Filtermac 

Prodloužilo se přihlašování/odhlašování o vteřinu.  
 

Lavičky a okolí  

Před kolejí je nově umístěna lavička a je využívána, další se budou ještě rozmísťovat. Dříve 
bývaly lavičky u basketbalových košů u budovy B, mohly by se tam znovu objevit. Dalším 
návrhem je lavičky umístit dole pod schody, kde je více stínu. Padl návrh na umístění květin na 
hlavní ploše, ale panuje obava, že by to květiny nejspíše nepřežily. Zamyslíme se nad tím dále, 
jak by se to dalo vyřešit s využitím grantů či jiného financování. Padl i návrh na komunitní 
zahrádku či jinou zeleň. Po dokončení etapy B výstavby se bude řešit i parkování na ploše u 
koleje. 


