
Zasedání Kolejní Rady dne 30.9. 2021 
 
Kde: online prostřednictvím Google Meet 
Přítomni: Veronika Roubínová, Nikoleta Anderlová, Damian Wałoszek, Andrej Farkaš, 
Tomáš Jindra, Jana Provazníková, Miroslava Hurdová, Michael Glogr 
Zapisovatel: Veronika Roubínová 
Zasedání začalo v 10:30. 
 
Program zasedání:  

 Shrnutí letního období na koleji 
 Chystané změny, budoucí opravy, nedostatky, postřehy – co bychom měli vědět na 

měsíc říjen a listopad 
 Autobusová linka 187 
 Přesunutí laviček dál od vchodu do budovy A a ideálně i přesunutí kuřáckého místa 

mimo vchody a okna – ústní stížnosti na hluk a kouř v oknech (nemohou větrat) 
 Informace, které jsou třeba předat novým studentům – neformální setkání s členy 

KR, případně s jinými zaměstnanci koleje v případě zájmu 
 Kufrárny, kolárny, místnosti, menza – úklid místnosti KR – schůzka a představení 

spolků na koleji, možnost založit nové spolky pro kolejní život?! 
 Stav praček a sušáren 
 Troubárna 
 Omezení kapacit a zavírání koleje v noci – bude to dál pokračovat, lze zvýšit min. 

kapacity v tělocvičně apod.? 
 COVID na koleji 
 Posilovny a tělocvičny – vybavení 
 Reklama 
 Housing assistant 
 Pravomoce KR 
 Volby do KR 

  
Shrnutí letního období na koleji 

Léto proběhlo bez potíží, nyní probíhají nástupy. Případná volná lůžka se budou dále 
obsazovat, zájemci jsou. Kapacity jsou naplněny přesně co se týče studentů z Česka (v rámci 
celého KaMu) nikoliv přebookované, jde však ještě o příjezdy zahraničních studentů.  Letos 
změna oproti jindy kvůli kontrolám očkování, testování. Většina studentů (asi 80 %) je 
očkovaných.  
 

Chystané změny, budoucí opravy, nedostatky, postřehy 

Kolej neplánuje žádné větší rekonstrukce, nejsou finanční prostředky. Jediné, co zůstává, je 
etapa B stavby FHS, která by měla probíhat v příštím roce.  
 

Autobusová linka 187 

D. Wałoszek komunikoval s panem Šubrtem z ROPIDu, navrhovali jsme několik menších 
úprav jízdních řádů. Námi navrhované úpravy (prodloužení jízd do pozdnějších hodin a jízdy 



v neděli) se bohužel zatím nezavádí, neboť se nejprve bude někdy v říjnu vyhodnocovat 
vytíženost linky. Poté by mělo proběhnout další jednání, kde se budou možná vylepšení 
znovu probírat. Pokud bude dostatečné vytížení linky, tak je to dobrý argument pro to, aby 
se na tuto linku vyčlenilo více financí, což by pomohlo rozšíření jízdního řádu. Posunutí 
zastávky autobusu 201 je spojeno s experimentem ROPIDu vzhledem k dopravní situaci v 
okolí původního místa. Bude se vyhodnocovat někdy později a podle toho se vrátí do 
původního stavu, či ne.  
 

Přesunutí laviček dál od vchodu do budovy A 

Přišla stížnost na hluk a kouř od kuřáckého místa ve spojení se sezením na lavičkách. 
Lavičky byly přesunuty pod reklamu, a to by snad mělo pomoci. Zároveň i nekuřáci by rádi 
lavičky využívali, proto přišla prosba, zda by mohly být přidány další lavičky. V rámci etapy 
B by měly nejspíše vzniknout další místa k sezení, ale přesnější informace nemáme. Studenti 
přesouvají lavičky zpět ke kuřáckému místu, což by mohlo být vyřešeno přesunutím 
kuřáckého místa. U budovy B, kde toto místo dříve bývalo, už není ideální prostor. Zkusíme 
studenty nejprve požádat, aby lavičky nepřesouvali. Dále to budeme řešit podle reakcí. 
Zároveň jsou ještě nějaké lavičky k dispozici. Až na to bude čas, tak se kolej pokusí je 
umístit na plochu mezi budovami.  
 

Setkání s KR – neformální setkání s členy KR, případně s jinými zaměstnanci 

koleje v případě zájmu 

N. Anderlová plánuje začátkem semestru uspořádat setkání k životu na kolejích, kde zazní 
všechny důležité informace. J. Provazníková navrhuje alternativu odkazovat lidi na kolejní 
kuchařku, N. Anderlová upozorňuje, že studenti o ní často neví. M. Hurdová, A. Farkaš a 
členové koleje se vyjádřili k možnému setkání pozitivně, J. Provazníková zmiňuje, že by 
preferovala online setkání a je spíše proti fyzickému setkání, byť venku. A. Farkaš doplňuje, 
že z online setkání lze udělat záznam a ten vyvěsit na stránky příp. Facebook. 

Členové KR se rozhodnou na formátu schůzky podle zájmu účastníků, případně uskuteční 
variantu s online setkáním i s možným setkáním fyzickým. O svém postupu a budou o tom 
informovat J. Provazníková, která s tím souhlasí. 

M. Hurdová nabízí KR možnost účasti na setkání s Erasmus studenty organizované KaM. N. 
Anderlová souhlasí s pozváním. 

Kolejní kuchařka bohužel neprošla aktualizací před nástupy. Pár dní nefungoval web KR, ale 
už je vše napraveno.  
 

Kufrárny, kolárny, místnosti, menza – úklid místnosti KR – schůzka a 

představení spolků na koleji, možnost založit nové spolky pro kolejní život?! 

Kapacity jsou pořád ještě sníženy z důvodu COVIDu a toho, že místnosti se špatně větrají. 
Všechny klubovny jsou otevřeny, zatím se neobjevily žádné problémy. Dále se rozhodne 
podle situace. Kapacitu momentálně nelze navýšit.  

Kufrárna funguje, do 4.10. je správce dostupný denně, od 5.10. do 18.10. alespoň dvakrát 
týdně, později dle domluvy.  



Správci koláren se hodně stěhovali, sháníme nové. Až budeme mít všechny, je potřeba 
podepsat smlouvy v poštovně, udělat přehled a doplnit klíče.  

Menza momentálně funguje, je nově opravená. Bufet na FHS také spravuje menza a je 
otevřen v delších otevíracích dobách od října. Kolejní obchůdek je zatím uzavřený, ale bude 
se dále vybavovat a od října by se měl otevírat.  

V místnosti KR jsou uklizeny věci, které patří spolkům. Zbyla tam spousta elektronických 
součástek a nedávno to bylo probráno a roztřízeno. Dále je v plánu tyto součástky projít, co 
by se dalo dále využít a zbytek by byl určen k rozdání studentům a následnému odvozu do 
sběru. Poté bude v místnosti dostatek místa a bylo by možné zde pořádat další akce 
(srovnání nářadí do rohu). U rampy je složený kontejner, pokud bychom chtěli vyhodit něco 
teď aktuálně, tak je to možné. V místnosti KR by měly být sítě a míče ve vlastnictví koleje, 
to je potřeba projít a zjistit, kde jsou. 

Bylo by vhodné uspořádat schůzku se spolky, domluvíme přesněji později. Možnosti založení 
nových spolků bude řešit N. Anderlová. 
 

Stav praček a sušáren 

Bylo zde málo studentů, takže situace se zlepšila. Uvidíme, jak to bude probíhat dále 
vzhledem k nástupu mnoha nových ubytovaných. J. Provazníková a KR doufají, že to tak 
zůstane, a proto na schůzce KR s ubytovanými bude tato problematika zmíněna.  

D. Wałoszek navrhuje možnost půjčovat pračky na B na vrátnici budovy B. J. Provazníková 
vysvětluje, že to není možné, jelikož vrátnice na B je technická a vrátní musí občasně tato 
místa opustit. D. Wałoszek namítá, že na A jsou často fronty, a že by vrátní měli být na 
vrátnici 24/7. D. Wałoszek nabízí možnost řešit to později, J. Provazníková souhlasí. 
 

Troubárna 

Je problém s elektrikou kvůli loňské havárii. Postupně se to řeší a plánuje se otevření v 
průběhu října, ale závisí to na okolnostech oprav.  
 

Omezení kapacit a zavírání koleje v noci 

Aktuálně mají všichni studenti ISIC zprovozněný na otevírání dveří. Koleje se zavírat budou 
(od 11 do 5) hlavně z důvodu vloupání a drobných krádeží. Pokud by měl někdo problém, ať 
se obrátí na vedení koleje. N. Anderlová iniciovala posunutí doby uzavření kolejí na dobu od 
00:00 do 5:00 ráno. Pro ubytované bez ISICu jsou k dispozici čipy, které si mohou zařídit v 
ubytovací kanceláři.  
 

COVID na koleji 

Velké množství studentů je očkované, přesto je nutné, aby všichni ve společných prostorách 
nosili zakrytí dýchacích cest respirátory příslušné třídy. Studenti jsou upozorňováni na 
zakrytí dýchacích cest, občas důrazněji, než by bylo vhodné, a koleje to neschvalují. Je nutné 
však tato opatření dodržovat. 



Studenti, kteří nejsou očkování, by se měli testovat a nárazově se budou tyto testy 
kontrolovat. Ubytovaní by tedy potvrzení měli nosit u sebe. Stížnosti na nepříjemné jednání 
se studenty ohledně nošení respirátorů vedení koleje řeší. 

J. Provazníková poznamenává, že velké procento studentů jsou očkovaní. Upozorňuje, že 
současné nařízení pro koleje platí až do konce roku 2021. 
 

Posilovny a tělocvičny – vybavení 

Třeba dokoupit některé věci do posilovny a tělocvičny, ačkoliv finanční situace není dobrá, 
KR by ráda využila peníze z reklamy na nové vybavení. Posilovna je poměrně vytížená, platí 
poplatek. Je připravený seznam, podle priorit s konkrétními odkazy na e-shop – vybavení do 
posilovny v přibližné hodnotě 35 000 Kč + velké zrcadlo, vybavení do tělocvičny přibližně v 
hodnotě 10 000 Kč + je potřeba vyřešit koberec. J. Provazníková nabízí možnost udělat nové 
PVC. 
 

Reklama 

Reklama bude sundána nejspíše během měsíce října. Peníze z reklamy ale budou končit, 
protože není už nově povoleno mít velké reklamy. Není možné mít vyčleněné peníze pro KR 
– J. Provazníková tvrdí, že to není možné, jelikož finančně má kolej problémy. 
 

Housing Assistant  

U nás na koleji nejspíše aktuálně nefunguje. M. Hurdová nás bude dále informovat. 
 

Pravomoce KR 

M. Glogr, A. Farkaš a členové KR souhlasí s potřebou KR mít větší možnosti participace na 
finanční výdaje koleje. J. Provazníková i M. Hurdová tvrdí, že jsou otevřeny jakýkoliv 
podnětům ze stran KR, upozorňují na to, že knihovna na Švehlovce je stavěna díky KR, 
nikoli přičiněním KaM (až na zahrádku). Všichni se shodli, že je potřeba toto téma otevřít 
znovu na příštích kolejních radách, částečně je tato problematika řešena i na Grémiu a je to 
podnět pro Sociální komisi Akademického senátu i Radu KaM. 
 

Volby do KR 

KR informovala zúčastněné o blížících se podzimních volbách, více to bude probráno na 
dalších schůzkách. 


