
Zápis ze zasedání kolejní rady Jižní Město ze dne 

22.12.2017 

 
Místo konání: Kolej Otava, Gameroom 

Zapsal: Patrik Blaho 

Přítomni: Patrik Blaho (P), Ján Buňa, Ľubomíra Hornáková, Ivo Kalabis, Samo Štefanko 

Program: 

1. Půjčování vysavačů a žehličky na Vltavě 

2. Problematika kuřárny na 2. patře 

3. Stížnost studenta na vrátného 

4. Žádost o další hudební místnost 

Průběh zasedání: 

 

1. Půjčování vysavačů a žehličky na Vltavě 

Vedení koleje nás na základě dohody s vedením KaM požádalo o pomoc při hledání studenta 

bydlícího na koleji Vltava, který by za finanční odměnu obstarával půjčování vysavače a žehliček na 

koleji Vltava. Je to reakce na aktuální problém s půjčováním na vltavské vrátnici.  

KR se usnesla, že informaci zveřejní na FB stránce kolejní rady. Každopádně jako KR se s touhle ideou 

neztotožňujeme. I vzhledem k tomu, jak se různě na Vltavě nevraceli a půjčovali klíče od praček, 

myslíme si, že by bylo jen otázkou času, kdy by začal vysavač či žehlička kolovat mezi kamarády, 

spolubydlícími a tak dále. Navíc by takový student musel být během dne kdykoliv k dispozici (což by 

nesplnil ani ten, kdo by to slíbil) a musel by mít také i hmotnou zodpovědnost.  

 

Proto si myslíme, že veškeré půjčování musí být v rukou zaměstnance, ať už UK nebo VŠE. Vidíme to 

tak, že je nutné konečně udělat dohodu s VŠE. Několik let tam byla vrátnice schopna vydávat všechno 

pro studenty obou univerzit (najednou to nejde?). Chápeme, že potíže nevznikají na straně UK, ale 

kvůli tomu musí každý jeden student z Vltavy pro vyprání nebo vyluxování absolvovat ne až tak 

krátkou cestu, jak by se mohlo zdát, a ne zrovna příjemnou v době, kdy venku mrzne. 

Takhle to budeme prezentovat i před vedením. 

2. Problematika kuřárny na 2. patře 

Vedení koleje nás požádalo o stanovisko: kuřárna na 2. patře koleje Otava zůstává nonstop otevřená. 

Vzhledem k tomu, že v poslední době si z této kuřárny udělali studenti slavící místnost, vedení 

navrhuje uzavření  této kuřárny s ostatními.  Lidé bydlící v okolí této místnosti si opakovaně stěžují na 

velký hluk v noci. V kuřárně na 2. patře byl opakovaně velký nepořádek - prázdné láhve od alkoholu, 

odpadky. 

S uzavřením kuřárny na 2. patře jako KR nesouhlasíme. Ničemu by to podle nás nepomohlo, jenom by 

to vrátilo lidi na chodby.  



Navrhujeme: veškerá party, hluk atd. musí být vrátným rozehnány. Aby se tam lidé během 5 minut 

nevrátili, měl by vrátný na zbytek noci kuřárnu zamknout (samozřejmě ráno ji musí zase někdo 

odemknout). Dále také navrhujeme nainstalovat zde kameru. 

3. Stížnost studenta na vrátného 

Na mail KR přišla stížnost na nejmenovaného vrátného pracujícího pro agenturu zajištující noční 

hlídku. Vrátný údajně měl v noci kolem 2:00h odevzdat klíče od pokoje člověku, který ani nebydlí na 

koleji s tím, že si jde pro maso.  

KR bude žádat řešení, aby se podobný incident již neopakoval. 

4. Žádost o další hudební místnost 

Jeden ze studentů vyslovil žádost o další hudební místnost, zejména pro ne-klavíristy. O hudební 

místnost se údajně vede boj, přičemž hodně lidí klavír ani nevyužívá, ale hraje na kytaru nebo zpívá. 

Na základě kontroly návštěvnosti v seznamu návštěv na vrátnici KR usuzuje, že boj probíhá pouze 

soboty resp. víkendy. Jiné dny je hudební místnost využívána naopak poměrně málo. Další místnost 

tudíž postrádá smysl, navíc dle informací, které jsou KR dostupné, by bylo momentálně zcela 

nemožné ji někam umístit. Přesto KR osloví vedení koleje a zjistí, zda by se takové místo někde našlo.  

 

 

 


