
Z{pis ze zased{ní KR dne 23. listopadu 2009 
 

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

 

Hosté: ------- 

 

 

Pl{novaný program: 

 informace z exkurze 

 informace od vedoucí koleje 

 ž{dost o zah{jení disciplin{rních řízení 

 kouření na chodb{ch  

 

1. Členové KR, kteří se 20. listopadu 2009 zúčastnili exkurze do technického z{zemí koleje, 

sepíší „cestopis“ a informace, které se během exkurze dozvěděli. Výsledný dokument 

bude poté zveřejněn na webu KR. Uvedené zajistí Martin Dekar.  

2. Marek Vyšinka informoval o prodloužení dohody s vedoucí koleje, díky níž zůst{v{ 

cena za použití pračky stejn{ jako v loňském roce (nižší než na ostatních kolejích).  

3. Marek Vyšinka d{le dohodl s vedoucí koleje přelepení čísel poštovních schr{nek pod 

schr{nku (blíže k rukojeti, za kterou se schr{nka otevír{), aby se zmenšilo riziko 

z{měny schr{nek při manipulaci s poštou. Přelepení čísel proběhne nejpozději do 

27. listopadu 2009. Umístění čísel přímo na schr{nku není vhodné z hlediska povrchové 

úpravy a mytí schr{nek. KR ž{d{ ubytované, aby čísla nepřelepovali, ani na schr{nku. 

KR ch{pe, že bude nějakou dobu trvat, než si všichni na nový systém schr{nek 

zvykneme, a ž{d{ ubytované o shovívavost.  

4. Vedoucí koleje pož{dala KR o zah{jení disciplin{rního řízení s ubytovanými Taerem 

Sanallou a Aldibsem Al{em, z důvodu podezření na opakované porušov{ní dobrých 

mravů a platných předpisů, ze strany jmenovaných. Ozn{mení o kon{ní disciplin{rního 

řízení bude dotyčným před{no e-mailem, písemně do poštovní schr{nky, osobně 

(případně vylepením na dveře při nepřítomnosti) a vyvěšením na n{stěnce KR. 

O svol{ní jedn{ní a ozn{mení jeho kon{ní předvolaným se postar{ předseda 

disciplin{rní komise KR – Jan Proch{zka. Uvedené disciplin{rní řízení proběhne 

v p{tek 27. listopadu 2009 dopoledne v zasedací místnosti budovy A. Čas bude 

upřesněn po dohodě s pí. Kronusovou. Řízení je neveřejné, pokud o jeho veřejné 

projedn{v{ní nepož{d{ osoba, jíž se řízení týk{. 

5. KR řešila v průběhu předchozího týdne stížnosti na kouření na chodbě v 18. patře 

budovy A a také několik případů kouření na chodb{ch na dalších patrech. Případy byly 

zatím řešeny na místě domluvou. KR ž{d{ kuř{ky, aby brali ohled na své nekouřící 

sousedy a kouřili jen na místech k tomu určených (v případě naší koleje je to v kuř{rně, 

případně venku). Ten, kdo nebere ohled na ostatní a kouří na pokoji, chodb{ch či 

schodišti, se vystavuje riziku nemalých sankcí za porušov{ní protipož{rních předpisů. 

Takovéto jedn{ní může vyústit v ukončení ubytov{ní pro porušov{ním ubytovacího 



ř{du. Přitom je ot{zkou chvilky sjet výtahem dolů a zajít si v klidu zakouřit na některé 

vyhrazené místo… 

6. KR se rozhodla řešit množství předmětů „bez vlastníka“ nach{zejících se v místnosti 

KR. Jedn{ se zejména o nikdy nevyzvednuté věci z kufr{ren z d{vných let, 4 zamknuté 

skříně s knihami, velké papírové auto a další „dědictví po předcích“. KR se bude snažit 

zjistit a kontaktovat majitele uvedených věcí. Z{roveň tímto ž{d{ ubytované, kteří tuší 

původ či majitele věcí v této místnosti, nechť KR kontaktují. 

 

Zapsal: Martin Dekar 


