
Z{pis ze zased{ní KR dne 11. ledna 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), Michal Čeč{k, Ihab 

Daoud, Petr Hruška, Mohamed Kharino, Jiří Täuber, Luk{š Vyoral 

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

z{sed{ní. Z{pis pořídili MV a MD. 

 

Pl{novaný program: 

 Novinky od posledního zased{ní, kontrola plnění úkolů. 

 Vztahy s arabskou komunitou 

 Divadlo 

 Pračky a sušičky – rozmístění, cena, výpůjční ř{d 

 Pl{ny na rok 2010 

 Zneužív{ní prostředků pož{rní ochrany 

 Informov{ní ubytovaných – web (přesunuto na příští zased{ní) 

 Kolejní „Průvodce“, … (přesunuto na příští zased{ní) 

 Různé 

 

0. MD se po předchozí omluvě dostavil na zased{ní o 25 minut později (z{pis bodů 1 – 3 a 12 

pořizoval MV). 

1. VK informovala, že v dlouhodobém pl{nu na rok 2010 je také: 

o pokračov{ní výměn ž{rovek za z{řivky na pokojích v budově B, 

o inovace elektrických rozvaděčů na chodb{ch, 

o postupn{ gener{lní rekonstrukce kuchyněk a soci{lního zařízení (bude včas 

ozn{meno, aby se opravy dotkly studentů co nejméně – realizace zatím není jist{ 

vzhledem k vysokým n{kladům) 

o pokračov{ní ve výměn{ch postelí a ledniček (přednostně kusy v havarijním stavu, 

poté dle st{ří) 

o inovace výtahů (opět dle finančních možností – vzhledem k tomu že velk{ č{st 

rozpočtu na výtahy pad{ na opravy n{sledků po vystříkaných hasících přístrojích) 

Realizace všech těchto bodů je z{visl{ na aktu{lních finančních prostředcích KaM. 

2. JP se domluvil s VK na průběžné výměně opotřebovaných a zničených sportovních potřeb 

z kolejní půjčovny za nové. V nejbližší době bude vyměněn za nový 1x fotbalový míč, 

1x volejbalový míč a 2x volejbalové sako. D{le bude zaveden výpůjční ř{d pro půjčov{ní 

sportovních potřeb a spr{vcem bude i nad{le Milan Kurilla (B1502). 

3. VK připomněla, že při parkov{ní v are{lu koleje je vždy nutné si zajistit parkovací 

povolení v ubytovací kancel{ři, přičemž při parkov{ní v ř{du několika m{lo dnů se 

zpravidla neplatí (více viz: web KR – sekce „Kolejní info“ – bližší informace o parkov{ní). 

4. KR navrhla studentům z blízkého východu uspoř{d{ní multikulturního večera – akce 

zaměřené na lepší pozn{ní zvyků, způsobu života a kultury obyvatel blízkého východu, a 



tím i na zlepšení vztahů mezi dom{cími studenty a studenty z blízkého východu. ID na 

zased{ní informoval KR, že multikulturní večer bude uspoř{d{n po skončení zkouškového 

období. KR pomůže s propagací, propůjčením místností apod. 

5. KR se bude snažit zasílat pozv{nky na sv{ zased{ní členům arabské komunity. 

6. Na příštím zased{ní bude schv{len nový provozní ř{d ekumenické místnosti, který rozšíří 

možnosti jejího využití. Ekumenick{ místnost bude určena k duchovním a z{jmovým 

účelům, pro hr{če společenských her (zejména her karetních a deskových) a jakékoli církve 

nebo n{boženské spolky. Spr{vcem místnosti bude Ihab Daoud. Pokud byste měli z{jem o 

takovéto využití ekumenické místnosti, prostudujte si ř{d ekumenické místnosti (na 

webu KR) a poté kontaktujte spr{vce místnosti Ihaba Daouda na ihab.daoud@seznam.cz 

a domluvte se na rozvrhu (aby nedoch{zelo ke kolizím ve využív{ní ekumenické 

místnosti). 

7. LV projevil z{jem o organizov{ní pravidelných pobožností v ekumenické místnosti. 

Dohodne se s Ihabem Daoudem na rozvrhu a poté pošle KR informace k vyvěšení na web a 

KolejNET. 

8. VK souhlasila s n{vrhem KR na sestěhov{ní praček do samostatných kójí (viz z{pis 

z 7. prosince 2009) a n{kup sušičky pr{dla. Pl{n bude realizov{n do konce února 2010. 

a. „Nové pr{delny“ budou umístěny v budově A ve 2., 10. a 18. patře, v budově B v 2. 

a 10. patře. „Vznikne“ tak 6 nových suš{ren. 

b. Sušička bude pravděpodobně umístěna v úklidové místnosti na 10. patře v každé 

budově. Spotřeba elektrické energie je u sušičky vyšší než spotřeba pračky, proto 

bude i cena za její použití vyšší (odhad je 10 Kč / 30 minut). 

9. Opět došlo k vystřík{ní pr{škového hasícího přístroje – tentokr{t v 15. patře budovy B. 

Pr{šek hasícího přístroje sest{v{ (mimo příměsí) přev{žně z agresivních l{tek (NaCO3, 

(NH4)3PO4) způsobujících korozi kovů a navíc vzhledem k jejich velikosti (několik μm) 

snadno proniknou všude. (Po podobném incidentu v roce 2008 bylo nutné vyměnit 

frekvenční měnič *120 000 Kč+ a veškeré kluzné č{sti evakuačního výtahu budovy A. Navíc 

pr{šek pronikal i do ostatních výtahových šachet. Uvědomme si, že spolehlivé fungov{ní 

evakuačního výtahu je naprosto kritick{ z{ležitost.) Navíc je, vzhledem k zdravotní 

nebezpečnosti pr{šku, nutné na úklid volat specializovanou firmu, pročež vznik{ vždy 

škoda vyšší než 5 tis. Kč, tedy byl sp{ch{n trestný čin, ke kterému je vol{na policie a 

pachatel si může být jist trestním stíh{ním a, v případě dopadení, vypovězením ubytovací 

smlouvy a disciplin{rním řízením, které může vést až k vyloučení ze studia. 

V souvislosti s tímto incidentem KR navrhla VK výměnu pr{škových hasících přístrojů za 

sněhové (CO2), které jsou sice dražší, ale, na rozdíl od pr{škových, nehrozí škody takového 

rozsahu. 

10. VK byla informov{na o hasícím přístroji bez pojistky na 15. patře B a flecích vytvořených 

opakovaným vypuštěním malého množství jeho hasící n{plně. Fleky vznikly 

pravděpodobně v důsledku použív{ní hasícího přístroje k zakl{d{ní dveří. 

11. Penzion Svatava (www.pensionsvatava.cz) získal nového majitele a ten zde otevřel 

hospodu! Ceny rozumné (místy až studentské). Otevírací doba: 20:00 – dokud jsou lidé. 

Majitel je vstřícný domluvě a není problém si zde domluvit uspoř{d{ní větší akce jako je 



oslava narozenin. KR tímto apeluje na ubytované, aby své p{rty nepoř{dali na chodb{ch 

17. listopadu, kde ruší ostatní ubytované, ale zvykli si je poř{dat na Svatavě, kde je k tomu 

dostatek prostoru a nedoch{zí k rušení nočního klidu. 

12. Zřízením hospody ve Svatavě poněkud kles{ akutnost zřízení místnosti „pro pořádání 

společenských akcí“ na koleji a z{roveň nutnost uvolnění místnosti divadla (viz bod č. 14). 

Místnost bývalého divadla (kde se již několik akcí načerno poř{dalo) je pro hromadné akce 

z hlediska pož{rních předpisů nepoužiteln{ (také proto bylo divadlo před 7 lety zrušeno) a 

dle slov VK nebude pro tyto účely nikdy schv{lena. Místnost nesplňuje pož{rní předpisy 

kladené na únikové cesty (vyžadovalo by větší stavební úpravy), n{kladné zřízení 

vzduchotechniky a zřízení toalet. 

Na zřízení společenské místnosti měla KR v této souvislosti dva pl{ny. 

a. Kr{tkodobý (do měsíce) – její rychlé zřízení v místnosti současné KR (viz n{sledující 

bod) přestěhov{ním dílny týmu MART do bývalého divadla a odklizením 

pozůstatků divadla. 

b. Dlouhodobý (do roka) – pož{dat VK o postupné vybudov{ní velké společenské 

místnosti v místnosti technického z{zemí koleje. Pl{novan{ místnost by byla 

vybavena např. kuchyňkou či toaletami a nesloužila by jen pro poř{d{ní pařeb, ale 

též např. pro divadlo, koncerty, sbor, vít{ní prv{ků a další společenské aktivity. 

Paní Kronusov{ souhlasila s kr{tkodobým pl{nem a podařilo se jí sehnat i finanční 

prostředky na č{st přestavby velké místnosti bývalé vod{rny (v -1. patře) pro realizaci 

dlouhodobého pl{nu. Dokončení dlouhodobého pl{nu je z{vislé na nejistých finančních 

prostředcích s pl{novaným dokončením nejdříve na konci roku 2010. 

13. ID a MK informovali KR, že klavír (v současné době v místnosti divadla) ruší studenty 

využívající studovnu. V této souvislosti, a z{roveň za účelem získ{ní další místnosti pro 

kolejní aktivity, budou provedeny n{sledující změny: 

 Klavír bude přestěhov{n do současné místnosti KR – kde (rok a půl zpět) byl. 

 Dílna robotického týmu MART bude přestěhov{na do místnosti současného divadla. 

 Budou prohozeny z{mky od místnosti divadla a místnosti KR. 

 KR bude nad{le zasedat v místnosti divadla. 

 Býval{ místnost KR bude sloužit jako klavírní místnost a d{le k poř{d{ní 

umírněných společenských akcí (divadlo, deskové hry, koncerty, …). 

Klíče od klavíru (resp. nově společenské místnosti) a taktéž klíče od dílny týmu MART se 

budou půjčovat za stejných podmínek jako dříve. V případě z{jmu o poř{d{ní 

(i pravidelné poř{d{ní) UMÍRNĚNÉ společenské akce se informujte u kolejní rady. 

14. KR kontaktovala spr{vce bývalého divadla DIVOJ1, Ivo Kristi{na Kub{ka (d{le IKK), 

s ž{dostí o odstěhov{ní léta neužívaného zamknutého vybavení divadla a uvolnění 

příslušné kolejní místnosti. IKK nabídl KR buď kompletní vystěhov{ní všech věcí divadla, 

nebo ponech{ní současného stavu s možností domluvy o využív{ní vybavení DIVOJe 

(kostýmy, přenosné pódium, divadelní technika, osvětlení, …) s případnými z{jemci 

o divadlo na koleji. 

                                                      
1 DIVOJ = DIvadlo VOjtěcha Jarníka 



Nyní, když vznikla na Svatavě hospoda a zřízení pařbaroom již tolik nepospích{ 

a vzhledem k z{jmu PH o organizaci divadelní činnosti na koleji, souhlasila KR s druhou 

možností. PH kontaktuje IKK, a poté, co bude provedeno stěhov{ní dle bodu 13., 

kontaktuje i KR a domluví se na pravidelných termínech divadelních zkoušek v (budoucí) 

místnosti s klavírem. KR tímto d{v{ na vědomí ubytovaným, že na koleji je k zapůjčení 

solidní z{klad k v{žně myšlenému provozov{ní divadla. 

15. KR apeluje na spolek Matfyz{k, aby si odklidil knihy ze skříní v místnosti KR – jak bylo 

před měsícem domluveno. 

16. VK ozn{mila, že toalety u menzy nebudou běžně otevřeny po skončení otevírací doby 

menzy (tedy bude zachov{n současný stav). Avšak v případě poř{d{ní větší akce 

(volejbalový turnaj, šachový turnaj, divadlo, …) mohou „pořadatelé“ těchto akcí předem 

pož{dat VK o zpřístupnění klíčů od toalet na vr{tnicích (na domluvenou dobu). 

V každém případě jsou vždy k dispozici menší toalety u vr{tnice A. 

17. KR vytvoří nové provozní ř{dy místností: studovna, ekumenick{ místnost, pr{delna, 

suš{rna, místnost se sušičkou. Budou k dispozici na webu KR – znalost nutn{! 

18. Ondřej Sedl{ček uděl{ poř{dek okolo kol{ren – zejména: 

 Zjistí, kdo spravuje kol{rny po Janu Uvírovi a M. Čurillovi, kteří již nebydlí na 

koleji a klíče od těchto kol{ren předali nezn{mo komu bez informov{ní hospodyň. 

 Zajistí, aby se v kol{rn{ch vyskytovaly jen věci dovolené ř{dem kol{rny, potažmo 

pož{rními předpisy. 

 Zajistí odemknutí a zpřístupnění dalších místností v kol{rn{ch, kde to je možné a 

ještě k němu nedošlo. 

19. VK byly před{ny n{sledující připomínky (MD a JT) k výtahům: 

a. 2 malé výtahy v budově A 

i. Pokud jsou po vystoupení všech lidí ve výtahu stisknuta ještě nějak{ patra, 

výtah do nich jede (už zbytečně, je pr{zdný, lidé vystoupili). 

ii. Není možno zrušit volbu pater. Dříve se volby pater vynulovaly, pokud bylo 

stisknuto příliš mnoho pater (cca 8 a více). 

b. Nový malý výtah v budově A (výtah č. 6) 

i. Pokud jedeme z 1. – 16. patra do -1. a někdo přivol{ výtah v 0., tak výtah 

cestou dolů nějdříve zastaví v 0. a teprve poté v -1. Lidé jedoucí na oběd 

nepotřebují být zastavov{ni kvůli lidem z venku a naopak lidé z venku 

nepotřebují jezdit do -1 a pak teprve nahoru. Ostatní výtahy toto nedělají. 

VK pož{dala o zasl{ní připomínek e-mailem (zodpovíd{ MD) a slíbila jejich před{ní 

firm{m ROVEX (budova A) a Výtahy Praha (budova B). 

 


