
 Z{pis ze zased{ní KR dne 10. března 2010 
 

Přítomní: Martin Cetkovský, Martin Dekar, Jan Proch{zka, Ondřej Sedl{ček, Marek Vyšinka 

Hosté: Věra Kronusov{ (vedoucí koleje 17. listopadu a 5. spr{vy KaM), Marek Dorda, Pavol G{l, 

Hana Šustkov{ 

V z{pise jsou v případech, kdy nehrozí nedorozumění, nahrazena jména účastníků pouze jejich inici{ly. Zapsal MD. 

 

Pl{novaný program: 

1. Kontrola úkolů a novinky od posledně. 

2. Společenské místnosti – vybavení, režim provozu, provozní ř{dy. 

3. Diskuze nad přerozdělením funkcí. 

4. Různé. 

 

 

1. KR projednala n{vrh ubytovaných na na zakoupení fotb{lku (stolního fotbalu) do nové místnosti pro 

pořádání společenských akcí (d{le též místnosti). Zakoupili by jej studenti, hr{t by bylo možné po 

vhození mince. 

Vyj{dření VK: 

 Protože se budou studenti za použití fotb{lku platit, je nutné, aby majitel zaž{dal KaM 

o pron{jem plochy velikosti stolu, 

 Z{ležitost je třeba řešit s vyšším vedením KaM (nikoli s vedoucí 5. spr{vy KaM), 

 Obdobný n{pad již byl navrhnut před lety, tehdy se začala jedn{ní, ale student nakonec od 

n{padu upustil, 

 Vzhledem k pl{novanému charakteru využití místnosti a zejména jejímu způsobu půjčov{ní 

by bylo vhodnější umístit fotb{lek do místnosti za vr{tnicí. 

 VK zjistí na provozním útvaru cenu za takový pron{jem a sdělí ji KR. 

2. OS informoval o stavu prov{děného úklidu kol{ren: 

 Všechny kol{rny (kromě B2, B4 a B10) mají kompletní seznam uložených kol a jejich 

majitelů, který odpovíd{ stavu v kol{rně. 

 Pro kol{rny B2, B4 a B10 takovýto seznam neexistuje. Na tyto kol{rny byla v únoru 

vyvěšena výzva pro majitele uskladněných kol, aby si dali evidenci do poř{dku. 

 Do konce března budou kola sestěhov{na do „z{chytné kol{rny“ (viz z{pis ze zased{ní 

4. února 2010). 

 V kol{rn{ch však nad{le zůst{v{ velké množství věcí, které zde nemají co dělat. 

 Kolejní rada vyvěsí v nejbližších dnech důraznou ž{dost o vyklizení těchto věcí. Věci, které 

nebudou vyklizeny do konce měsíce, budou d{ny do veřejné dražby/k rozebr{ní – taktéž 

viz z{pis ze zased{ní 4. února 2010. 

3. PG se dot{zal na místnost vhodnou k poř{d{ní tanečních večerů (ide{lně s parketami na podlaze). 

VK informovala, že podlaha, kter{ je nejvíce podobn{ tanečnímu parketu (linoleum) bude 

k dispozici v nové místnosti pro poř{d{ní společenských akcí. V této nové místnosti ještě probíhají 

stavební úpravy a k zapůjčov{ní bude nejspíše od zač{tku dubna. 

4. Proběhla debata nad předběžnou verzí provozního ř{du pro všechny 3 místností určené pro 

poř{d{ní společenských akcí. Ze vzešlých připomínek sestaví MC jeden ř{d nové místnosti pro 

pořádání společenských akcí a druhý provozní ř{d, společný pro klavírní/divadelní místnost a 

místnost za vr{tnicí budovy B. Tyto ř{dy budou předmětem dalšího zased{ní KR. 

 



5. Sport 

HP pož{dal o opravu spodní příčky r{mu ochranného plotu na hřišti za budovou C. Jedn{ se 

o plot, který sloužící jako z{brana pro autované míče. Spodní příčka tohoto plotu leží na zemi 

utržen{. VK d{ za úkol opravit panu sv{řeči. 

Během příštího měsíce bude dokoupeno vybavení kolejní půjčovny sportovních potřeb v ceně 

5.000 Kč. Jde přev{žně o n{hrady za opotřebované a zničené kusy. 

6. Lacadalet (Lac caché dans le temps) 

HŠ se obr{tila na KR s ž{dostí o informační podporu pro činnost časopisu Lacadalet – v projektu 

Poetry helps in Congo. KR poskytla HŠ informace o možnostech šíření propagačních materi{lů na 

koleji a d{le o pravidlech, za kterých může na koleji uspoř{dat předn{šku, spojenou s autorským 

čtením a sbírkou pro Kongo. Z{roveň bylo tazatelce doporučeno kontaktovat n{sledující místa stran 

zapůjčení větších prostor k poř{d{ní akcí: OVVP UK (kontaktní osoba Alena Havlíčkov{), 

Akademický sen{t (Jiří Lipovský) a klub K4 (tzv. studentské sklepy v Celetné – jež jsou pro 

podobné aktivity běžně bezplatně používané http://www.facebook.com/k4klub). D{le bylo 

tazatelce navrženo propojení činnosti Lacadaletu s organizacemi okolo filmového festivalu Jeden 

svět pro jistou podobnost z{měrů obou iniciativ. 

7. HP vznesl dotaz - zda by nebylo možné sčítat dohromady doby půjčení praček, pokud jich 

ubytovaný použív{ více nar{z. 1  VK informovala přítomné, že díky jedn{ní dřívějších kolejních rad 

m{ 17. listopad nejnižší cenu za použití pračky – na ostatních kolejích je cena za stejnou službu 

dvojn{sobn{. Z tohoto důvodu už není možné cenu d{le snižovat. 

8. Aktu{lní informace  

VK d{le informovala přítomné, že se: 

 průběžně vyměňují se kuchyňské linky – nejprve ty v havarijním stavu, poté podle st{ří. 

 průběžně renovují elektrické rozvaděče na patrech, 

 opravují se sprchové kouty nach{zející se v havarijním stavu, 

 v létě se chyst{ hromadné malov{ní kolejních pokojů. 

o vymalov{ní je při zhoršeném stavu stěn možné i kdykoli během roku, stačí navštívit 

hospodyni 

 pokračuje postupn{ výměna postelí na všech kolejích iniciované ředitelstvím KaM. Naší koleji 

už zbýv{ vyměnit pouze 140 postelí (z původních 1472). Pokud Vaše postel ještě nebyla 

vyměněna a st{vající je pro sp{nek nevhodn{ (proležen{ apod.), obraťte se na pí. Kronusovou. 

Ve skladu kolejí jsou uloženy některé staré postele, které byly v dobrém stavu a navíc prošly 

důkladným čištěním. Vaše nevyhovující postel V{m může být vyměněna za postel ze stejné 

série, ale v lepším stavu. Je velk{ šance, že letos budou všechny zbývající postele vyměněny za 

nové. 

9. Odchod předsedy KR Marka Vyšinky 

V týdnu 22. 03. 2010 odcestuje MV na roční zahraniční st{ž a rezignuje na funkci předsedy KR a 

z{roveň se vzd{v{ svého mand{tu člena KR. MV zvolí konkrétní datum své rezignace 

s přihlédnutím k termínu grémia předsedů KR (17. 03. 2010), na kterém bychom ještě chtěli, aby n{s 

zastupoval. 

 V souladu s čl. 15, odst. 3, Volebního a jednacího řádu kolejních rad, po z{niku mand{tu 

st{vajícího člena KR nabýv{ mand{tu člena KR ten volební kandid{t, který nebyl zvolen členem KR 

a z{roveň získal nejvyšší počet hlasů 2. V našem případě to je Marek Dorda s 87 hlasy, n{sledov{n 

Anitou Gregorovou s 81 hlasy. Po rezignaci MV bude svol{no kr{tké zased{ní KR s cílem zvolit 

nového předsedu KR, uvést nového člena KR a rozdělit úkoly, které zast{val MV. 

                                                      
1 Pokud si nyní půjčím dvě pračky a v každé peru 1hodinu a 15minut, zaplatím 4hodiny. Je tak výhodnější půjčit si 

jen jednu pračku a pr{t v ní dvakr{t za sebou – tak zaplatím jen 3 hodiny.  
2 pozn. pro úplnost: n{hradník může svůj mand{t odmítnout, v tom případě přech{zí mand{t na dalšího kandid{ta - 

v pořadí podle počtu získaných hlasů, pokud není dostatek kandid{tů jsou vyps{ny doplňující volby. 

http://www.facebook.com/k4klub

