
Z{pis ze zased{ní KR dne 7. prosince 2009 
 

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), 

Pavel Brom (za spolek Matfyz{k), Jiří Täuber, Tom{š Jeziorský 
 

V z{pise jsou v případech, kdy nehrozí nedorozumění, použív{ny pouze inici{ly namísto celých jmen účastníků 

zased{ní. 

 

Pl{novaný program: 

 Informace z GPKR 

 Podněty a informace od vedení koleje 

 Kontrola úkolů a novinky od posledního zased{ní 

 Kouření na koleji – vyhrazen{ místa 

 Pračky a suš{rny 

 Kolejní dokumenty – dostupnost 

 Kodex člena KR VŠK 17. listopadu (přesunut na příští zased{ní) 

 Různé 

 

0. KR poděkovala vedoucí koleje za zorganizov{ní exkurze do technického z{zemí koleje. 

1. MV a MD sezn{mili přítomné s novinkami z jedn{ní grémia předsedů KR d{le (GPKR). 

Jmenovitě: nové rozdělení organizační struktury KaM, navrhované změny 

v Organizačním ř{du, vysvětlení výše ceny položky dokončení internetizace kolejí ve Vý-

roční zpr{vě za rok 2008, časté p{dy systému pro rezervaci a výdej jídel v posledních 

dnech, důsledky přísných pož{rních předpisů, disciplin{rní řízení. Podrobný z{pis 

z příslušného zased{ní GPKR s konkrétním popisem (nejen) uvedených bodů bude 

k dispozici online na: http://gremiumkr.cuni.cz/GKR-6.html 

2. VK sezn{mila KR s „Ž{dostí o prodloužení ubytov{ní“ podanou Taerem Sanallou. V této 

z{ležitosti se KR jednomyslně usnesla na n{sledujícím stanovisku: KR doporučuje nevy-

hovět ž{dosti pana Taera Sanally o prodloužení ubytov{ní a trv{ na svém původním roz-

hodnutí ze dne 27. listopadu 2009. Vzhledem k z{važnosti jeho chov{ní KR nepovažuje za 

možné jeho další setrv{ní na kolejích Univerzity Karlovy. Od vyd{ní rozhodnutí KR měl 

pan Sanalla dostatek času pro řešení své situace. Vzhledem k volným místům na kolejích 

jiných VŠ (např. ČVUT, VŠE, VŠCHT, …) KR nevidí důvod k prodlužov{ní jeho ubyto-

v{ní na koleji 17. listopadu. 

3. VK předala KR n{sledující dokumenty: 

 Provozní ř{d klubovny sloužící také jako ekumenické místnosti 

 Provozní ř{d studovny 

 Provozní ř{d místnosti-pr{delna 

KR pož{dala vedoucí koleje o zasl{ní formul{řů (za účelem jejich vyvěšení na web): 

 N{vštěva na koleji 

 Ukončení ubytov{ní 

 Ukončení ubytov{ní v důsledku odjezdu do zahraničí (potvrzov{no univerzitou) 

A případných dalších formul{řů dostupných v ubytovací kancel{ři. 

http://gremiumkr.cuni.cz/GKR-6.html


4. JP informoval o dezol{tním stavu některých půjčovaných sportovních potřeb a nejasnos-

tech v jejich umístění a vlastnictví. Vedoucí koleje je ochotna zakoupit nové sportovní 

potřeby vedené na seznamu vybavení místnosti KR – výměnou za zničené kusy a tímto 

ž{d{ Milana Kurillu (spr{vce půjčovny sportovních potřeb), aby přinesl zničené kusy, je-

likož se jedn{ o inventarizovaný majetek, který musí být odeps{n. 

5. PB diskutoval s VK možn{ umístění n{stěnky pro spolek Matfyz{k a SKAS MFF UK. 

N{vrh zavěsit n{stěnky (vyhovující pož{rním předpisům pro budovu se zvýšeným požárním 

rizikem) na místo, kde dříve st{l automat na k{vu, byl zavržen, jelikož se sem po novém 

roce automat vr{tí s novým sortimentem (poskytovatelem však bude Coca-cola). 

O vhodném umístění n{stěnek tedy ještě rozhodne vedoucí koleje dle dalších n{vrhů 

spolku Matfyz{k. 

6. KR pož{dala VK o jasné vymezení míst, kde se může kouřit a jejich zřetelné označení. Ke 

kouření je od nynějška vyhrazen přístřešek druhého vchodu budovy A (tedy ten d{le od 

zast{vky autobusu č. 112, aby každý nemusel proch{zet dýmem při vstupu do budovy) a 

d{le kuř{rna vedle vchodu do budovy B. Kuř{rna na B byla zrenovov{na a vymalov{na. 

Nyní může sloužit jako důstojný kuř{cký salonek i pro delší posezení u vodní dýmky. 

Vzhledem k nově provedeným úprav{m v kuř{rně a skutečnosti, že vr{tnice nem{ do ku-

ř{rny přímý výhled (v důsledku čehož se v minulosti objevily případy bezdomovců 

přesp{vajících v kuř{rně), bude klíč od kuř{rny půjčov{n studentům na vr{tnici B. 

7. Vzhledem k častému nedostatku suš{ren pož{dala KR vedoucí koleje o sestěhov{ní vždy 

trojice praček z různých pr{delen do uzamykatelných kójí v jedné pr{delně. Takto se 

uvolní vždy dvě pr{delny, které mohou být d{le využity jako suš{rny, kol{rny apod. 

Celkově takto může kolej získat až 8 suš{ren. KR odhadla cenu sestěhov{ní praček (mate-

ri{l, potřebné mont{žní pr{ce) a provedla potřebn{ měření, načež s pl{nem sezn{mila ve-

doucí koleje, kter{ s ním souhlasila. Sestěhov{ní pravděpodobně proběhne lednu, z{ro-

veň s n{kupem nových praček místo nyní nefunkčních. KR dod{ VK n{vrh, do kterých 

pater budou umístěny tyto „nové“ pr{delny. 

8. KR d{le pož{dala vedoucí koleje o n{kup sušičky/ek na pr{dlo (na některých kolejích jsou 

sušičky běžně k dispozici). VK n{kup nezavrhuje, avšak o jejich koupi se rozhodne až na 

z{kladě rozpočtu, který bude zn{m v lednu 2010. 

9. VK informovala o nutnosti kontroly vnesených elektrických spotřebičů z důvodů naříze-

ných z{konem. Půjde zejména o kontrolu prodlužovacích šňůr. Bude provedena výhle-

dově a ozn{mena tak dle příslušných ustanovení ubytovací smlouvy. 

10. KR pokračuje v hled{ní majitelů množství předmětů „bez vlastníka“ nach{zejících se 

v místnosti KR a v místnosti divadla. KR bude kontaktovat uživatele kufr{ren, kteří si své 

věci doposud nevyzvedli (Martin Kúš, Boris Bul{nek). KR také bude kontaktovat z{-

stupce divadla, které m{ uloženo velké množství věcí ve skladu (v nynější místnosti 

s klavírem). Další osud knih spolku Matfyz{k, uskladněných v místnosti KR, bude zn{m 

po prosincovém n{vratu Jany Brot{nkové do ČR. 

 

 

 



11. Různé 

 Hospodyně před zased{ním upozornily KR, že někteří ubytovaní využívají kol{rny 

také jako skladiště svých věcí, což je jednak v rozporu s pož{rními předpisy, jed-

nak v rozporu s dobrými mravy užív{ní kol{ren. KR zběžným ověřením situaci 

potvrdila a bude se tímto upozorněním d{le zabývat. 

 V době rekonstrukce vr{tnic, kdy nebyly k dispozici poštovní schr{nky, se osvěd-

čila možnost vyzved{vat balíky a další poštu (neurčenou přímo do vlastních rukou 

ani na dobírku) ve vr{tnici budovy B. KR pož{dala VK o obnovení této možnosti, 

jelikož přijde vhod zejména pracujícím studentům, kteří se na kolej vracejí hluboko 

po zavírací době poštovny. VK sezn{mila KR s dalšími povinnostmi vr{tných na B, 

přísnými pož{rními předpisy (jež definují i povolené množství hořlavých před-

mětů v okolí únikových cest) a dalšími skutečnostmi, které br{ní v trvalém zave-

dení tohoto stavu. 

 Výměna osvětlení na kolejích spravovaných KaM za energeticky úspornější verze je 

rozpl{nov{na do několika f{zí v průběhu n{sledujících let. Letos byla provedena 

výměna na 6 patrech budovy B. Dalších 6 pater se oček{v{ v průběhu příštího 

roku. Výměnu zastřešuje technické oddělení KaM. 

 Proč jsou z{chody dole u menzy zamyk{ny ihned po skončení otvírací doby 

menzy? Toalety začaly být zamyk{ny z důvodů opakovaných kr{deží vybavení, 

poškozov{ní majetku kolejí a značného znečisťov{ní – s největší pravděpodobností 

osobami nebydlícími na koleji (obyvatelé squattu, bezdomovci). Vzhledem ke 

změn{m v ned{vné době (zejména vyklizení Milady a zřízení nových vr{tnic 

s lepším přehledem o vstupujících osob{ch) navrhuje KR ustoupit od jejich zamy-

k{ní úplně nebo alespoň do půlnoci. Vedoucí koleje přislíbila jedn{ní s vedoucí 

menzy pí. Janou Mr{zkovou stran rozdělení úklidu těchto prostor a dalších kroků 

nutných k otevření těchto prostor i mimo otvírací dobu menzy. 

 Byla otevřena diskuze o možnosti zařízení místnosti určené pro kon{ní oslav a 

společenských setk{ní, kter{ chybí od roku 2004, kdy byla uzavřena budova C. VK 

navrhla pro tyto účely přestavbu bývalé úpravny vody vedle kotelny (s tím, že je to 

finančně n{ročné a nemusí to být ředitelstvím schv{leno). KR v tomto smyslu pod{ 

na ředitelství ž{dost. D{le VK navrhla pro tyto účely využití místnosti KR, kter{ by 

byla k dispozici „ihned“ (leden). KR souhlasila se svým stěhov{ním do místnosti, 

kde je nyní umístěn klavír a bude jednat s týmem MART o možnosti přesunutí jeho 

robotické dílny na místo vzniklé vyklizením skladu divadla. Po dobu zased{ní KR 

a pr{ce MARTu by došlo k omezení využití klavíru za cenu získ{ní další společen-

ské místnosti. V případě schv{lení naší ž{dosti ředitelstvím bychom tak získali 

dokonce 2 místnosti. 

 Dotazy hostů: 

i. JT: Jak je to s pož{rními poplachy a kdy se naposled konal cvičný pož{rní 

poplach? VK: Prov{dějí se. Poslední proběhl před 3 – 4 lety. 

ii. TJ se informoval na vlastníky pozemků těsně za are{lem kolejí směrem na 

Trojskou s ohledem na možnosti jejich úprav a užitečného využití. 

Zapsal: MD 


