
Zápis zo zasadania KR VŠK 17.listopadu zo dňa 10.6. 2008

Prítomní:

Kolejní rada: Ľuboš Píš, Michal Šindler, Marek Vyšinka, Jiří Krupka, Anna Šimková

Hostia: Obyvatelia squattu Milada (squatter Marek, squatterka Bára), Andrea Proková, Jana 
Brotánková, Marek Radecki

Zasadanie začalo o 19.00 v miestnosti KR v suteréne budovy B. Prítomní prejednali a zhodli se na 
následujúcom:

 

1. zoznámenie sa so squattermi + diskusia na tému spolužitia dvoch rôznych skupín ľudí vo 
vzájomnom susedstve: 

 

-         KR predložila squaterom najpálčivejšie problémy, ktoré trápia študentov v spojitosti so 
squattom Milada:

a.       Hlučná hudba rušiaca nočný kľud.

b.      Psy voľne pobehujúce po pozemku koleje.

c.       Znečistenie okolia po nočných akciách v Milade.

 

-         KR sa dohodla so squattermi na nasledujúcich krokoch, ktoré budú viesť k zlepšeniu 
situácie:

a.       Squatteri oznámili, že sa snažia priestory v ktorých hrá hudba čo najviac zvukovo 
utesniť a v tomto trende budú pokračovať aj naďalej. KR navrhla, že počas najbližšej 
akcie  s  elektronickou  hudbou  (tá  je  najhlučnejšia  a  najproblematickejšia)  poskytne 
súčinnosť pri nastavení hlasitosti aparatúry tak, aby čo najmenej obťažovala študentov 
bývajúcich v budove B na strane otočenej smerom k Milade.

b.      Squatteri prisľúbili, že budú počas prechádzania cez pozemok koleje držať svoje psy 
pri sebe. Ďalej oznámili, že psy, ktoré spôsobili škodu v ZOO sú momentálne v útulku, 
kde  i  ostanú.  KR  sa  spýtala  squatterov,  či  sú  všetky  psy  žijúce  na  Milade  riadne 
zaočkované, čo squatteri potvrdili.

c.       Squatteri prisľúbili KR, že v deň nasledujúci po akcii prejdú okolie a postarajú sa o 
odstránenie znečistenia.

 

-          Squatteri prejavili ochotu umožniť študentom, aby ich lepšie spoznali a aby si na základe 
toho  mohli  vytvoriť  presnejší  obraz  o  ich  živote.  Na  oboch  stranách  padlo  niekoľko 
podnetných nápadov. O konkrétnych aktivitách bude KR informovať v blízkej dobe.

 



2. Zákaz fajčenia na koleji:

- KR opätovne  upozorňuje  študentov,  že  v  priestoroch  koleje  je  zakázaná  akákoľvek 
forma otvoreného ohňa (vrátane fajčenia) a žiada študentov, aby v prípade spozorovania 
tohto nebezpečia podnikli všetky kroky, potrebné k jeho zneškodneniu.

- KR sa dohodla s  vedením koleje na vyznačení  miest  určených pre fajčenie v areáli 
koleje. Ide o miesto pred vchodom do budovy A a o miestnosť pri vchode do budovy B. 
Obe miesta sú vybavené popolníkom.

- KR  sa  dohodla  na  vytvorení  tzv.  akční  protikuřácké  skupiny,  ktorej  úlohou  bude 
dohliadať na dodržiavanie zákazu fajčenia v priestoroch koleje. KR prosí  študentov, 
ktorí sú ochotní jej v tomto pomôcť aby sa prihlásili u Michala Šindlera.

3. Informácie o aktuálnom stave budovy C:

- Marek Vyšinka informoval KR o výsledkoch svojho prieskumu ohľadom aktuálneho 
stavu  budovy  C.  Záujem  o  budovu  má  momentálne  FHS  UK,  ktorá  po  schválení 
rektorátom čaká  už  len na pridelenie  financií  za  účelom rekonštrukcie.  Zástupcovia 
FSV  uviedli,  že  v  prípade  realizácie  rátajú  aj  s  vyčlenením  priestorov,  ktoré  by 
využívali k rôznym aktivitám obyvatelia koleje.

4. Kufrárny:

- KR sa rozhodla zriadiť 3 kufrárny v budove B a 5 kufráren v budove A. V prípade 
potreby môže byť zriadená ešte jedna kufrárna v budove A. Informácie o správcoch 
kufráren a otváracích hodinách nájdu študenti na nástenke KR.

- V období od 27. 7. - 17. 8. bude zriadená kufrárna v miestnosti KR, ktorá bude určená 
primárne pre študentov, ktorí  sa budú na toto obdobie sťahovať na kolej Hostivař v 
súvislosi s ubytovaním členov organizácie YMCA na Koleji 17. listopadu.

5. Aktualizácia webu KR:

- KR sa dohodla, že budú doplnené zápisy, z obdobia 2007 - 2008.
- V blízkej dobe bude zriadená nová sekcia na stránkach KR, ktorej náplňou budú pre 

obyvateľov  koleje  všeobecne  dôležité  a  dlhodobo  platné  informácie,  ako  aj  vzory 
dôležitých tlačív a formulárov. KR hľadá pre danú sekciu vhodný názov a uvíta vaše 
návrhy.

6. Návrh pre menzu 17. listopadu:

- KR prebrala niekoľko návrhov, ktoré by mohli zlepšiť kvalitu stravovania v menze na 
koleji 17. listopadu.

- Po dohode s vedením menzy bola ponuka nápojov rozšírená v letných mesiacoch o 
studené nápoje.

- Ďalšie návrhy sa týkali zlepšení súvisiacich s novozavedeným elektronickým systémom 
a  KR ich  predloží  vedeniu  KaM UK  (databáza  fotografií  jedál,  hodnotenie  kvality 
jedál...).

- Vedenie menzy dalo KR na vedomie, že sa bude snažiť čo najviac vychádzať v ústrety 
študentom. Preto KR vyzýva študentov k využívaniu Knihy přání a stížností.



7. Zoznámenie s aktivitami ACSA a ich možnosťami pre kolej a aktívnych študentov:

- KR odporúča študentom, ktorí  sa  zaujímajú o vysokoškolskú legislativu,  projektové 
riadenie, umenie komunikácie a argumentácie apod., aby sa informovali o možnostiach, 
ktoré im ACSA môže v tomto smere ponúknuť. Potrebné informácie nájdu napríklad na 
stránke http://www.acsa.vutbr.cz/

Zapísal: Lubbo
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