
Zápis ze zasedání KR dne 23. 1. 2017

Místo konání: místnost KR
Zapsal: Viktor Němeček
Přítomni: Vladan Glončák (VG), Jan Gocník (JG), Matej Lieskovský (ML), Jan Musílek (JM),
Viktor Němeček (VN)
Hosté: Jana Provazníková (JP), Michal Holub (MH), Tomáš Jindra (TJ)
Omluveni:

Zasedání bylo zahájeno v 9:01.

Schválení programu

KR se jednomyslně shodla na následujícím programu:

1. Kolejnet
2. Místnost KR
3. Vrátnice
4. Blokování praček
5. Lavička
6. Automat
7. Výtahy
8. Elektrické zásuvky
9. Okružní autobus

10. Troubárna
11. Díra v zemi pod magistrálou
12. Záchod ve velké klubovně
13. Záchod k tělocvičně
14. Kontejner na bioodpad
15. Zavádění jednolůžkových pokojů

1 Kolejnet

Do konference kolejní rady přišel e-mail o tom, že kolejní internet přechází pod UVT. JP tuto
informaci opravila, pod UVT přešel internet pouze v kancelářích a výhledově Wi-Fi. KR opakuje,
že Wi-Fi ve vestibulech považuje za dobrý nápad. KR se ptá, zda by bylo možné zavést kabelový
internet do studovny, nepodaří-li se zavést tam v dohledné době Wi-Fi. JP odpovídá, že nemá nic
proti, ale s takovýmto požadavkem bychom se měli obrátit na správce sítě.

2 Místnost KR

V době zahájení jednání KR bylo v místnosti KR 8,5 °C. ML požádal, zda by bylo možné pořídit
do místnosti KR přímotop. JM připojuje, zda by bylo možné pořídit druhý do velké klubovny, kde
jsou teploty jen nepatrně vyšší. JP odpovídá, že se raději optá údržby na možnost vytápění pomocí
vzduchotechniky. ML se ptá, proč je v chodbě před místností KR zima (v době zahájení zasedání
3 °C). JP odpovídá, že tam pravděpodobně táhne z výtahové šachty. KR též žádá, aby byla v místnosti
KR opravena světla – z šesti jsou momentálně funkční tři.
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3 Vrátnice

Dle stížností ubytovaných někteří vrátní neznají postup při řešení konfliktních situací. JG navrhl
pověšení papíru s postupem na vrátnici. ML též požádal, aby se vrátní přestali na ubytované mračit,
chtějí-li si půjčovat vysavače po 20. hodině; používání vysavačů by mělo být možné až do 22. hodiny.
JP souhlasí. JM navrhuje, aby byla provedena kontrola oznamů na obou vrátnicích, některé z nich
jsou tam již 10 let a nejsou aktuální. Též by mohl být pro studenty na obě vrátnice vyvěšen seznam
půjčovaného materiálu. JP souhlasí, KR zařídí. ML navrhuje, aby byla na vrátnice umístěna schránka
na vracení klíčů od místností v situacích, kdy student potřebuje opustit kolej a vrátný z budovy B
není k dispozici. JP odpovídá, že by se v takovém případě měly klíče vracet na vrátnici budovy
A, případně v pracovní době do kanceláře vedoucí koleje. ML se optal, zda by bylo možné platit
za půjčování praček, vysavačů atd. pomocí ISICu. JP říká, že se jedná o dva oddělené systémy. JM
namítá, že systém koleje se plánuje v dohledné době měnit. JP je k návrhu spíše skeptická, specifikace
nového systému ještě nejsou známy, ale podívá se na možnosti.

4 Blokování praček

Někteří studenti zneužívají toho, že je možné půjčit si večer pračku, naložit ji plnou prádla, dát ji
prát na dlouhý cyklus a okamžitě vrátit klíč. Ráno si potom půjčí znovu tu samou pračku a prádlo
si vezmou. JP říká, že tento problém vyřeší. Řešení bude zahrnovat, ale ne se omezovat na, donucení
studenta, aby uhradil cenu půjčení pračky na celou dobu mezi dvěma výpůjčkami, kdy měl v pračce
věci.

5 Lavička

VG na žádost údržbářů určil místo, kam se má namontovat nedávno zakoupená lavička. Umístěna
bude zády k betonové zdi proti západní straně budovy B.

6 Automat

JP přednesla nabídku na automat na špunty do uší, který by mohl být bez jakýchkoli nákladů ze
strany koleje umístěn na kolej. Špunty by byly dražší a nejvýše stejně kvalitní jako ty, co lze koupit
v kolejním obchůdku. KR a JP se shodly, že by tento automat byl zbytečný.

7 Výtahy

KR požádala prostřednictvím infomailu ubytované, aby posílali na e-mail KR veškeré stížnosti na
závady výtahů. Vzhledem k tomu, že nepřišla jediná stížnost, předpokládáme, že výtahy fungují
dostatečně. Opravy všech výtahů nově zajišťuje jen jedna firma, proto probíhají rychleji než bývalo
zvykem.

8 Elektrické zásuvky

VG požádal, aby byly v případě nakupování nových zásuvek nakoupeny modely s horní zásuvkou
o 45 stupňů pootočenou, aby bylo možné bezpečně zapojit dvě zahnuté zástrčky. JP považuje návrh
za rozumný.

2



9 Okružní autobus

KR se optala JP, zda předala ředitelství KaM opětovnou žádost na zavedení okružního autobusu
mezi kolejí a Nádražím Holešovice. JP odpovídá, že žádost byla předána řediteli, který se jí zabývá.

10 Troubárna

KR od minulého zasedání zjistila, že o troubárnu je mezi ubytovanými zájem. Optala se tedy JP, zda
byl nalezen vhodný prostor. JP odpovídá, že nenašli nic vhodnějšího, než úklidové místnosti, kde je
však problém s větráním.

ML navrhl, zda by nebylo možné udělat troubárnu z nějakého pokoje. JP odpovídá, že volných
pokojů není dostatek. JM odpovídá, že na koleji je momentálně 33 volných pokojů, z toho 17 mimo
první patro budovy A, které je volné kvůli nedávno provedené rekonstrukci. Dále je na koleji několik
desítek pokojů, kde bydlí pouze jeden ubytovaný, aniž by se jednalo o jednolůžkový pokoj, nebo
si tento ubytovaný za takový stav dvoulůžkového pokoje připlácel. Všech 33 volných pokojů je na
spodních třech patrech. I mimo první patro budovy A je v jednom případě volná celá buňka.

JP se nadále obává požárních rizik. ML navrhuje, aby byl do místnosti nainstalován požární
hlásič a hasicí přístroj. Navíc poukazuje na fakt, že požární rizika jsou nesrovnatelně menší, než
v současném stavu, kdy spousta studentů má vlastní troubu v místnosti bez požárního hlásiče či
hasicího přístroje, navíc často v těsné blízkosti dřevěného nábytku.

Požární rizika jsou dokonce dalším argumentem, proč zvolit pokoj a ne úklidovou místnost. Pokoj
je totiž mnohem hezčí, a navíc je v něm přípojka na kolejnet. Proto je mnohem větší šance, že se
podaří přimět pečící ubytované, aby v troubárně během pečení zůstali a troubu tak hlídali.

JP namítá, že by se mohlo stát, že ubytovaný zapomene při odchodu troubu vypnout, a trouba
se v lepším případě zničí, v horším něco zapálí. Na to JM odpovídá, že by bylo možné koupit trouby
s časovačem, které se za daný časový úsek vypnou samy.

JP se návrh nelíbí, ale promyslí ho. Zkusí také ještě jednou prověřit možnosti odvětrávání úkli-
dových místností.

11 Díra v zemi pod magistrálou

VN upozornil, že stále ještě není zasypaná díra v zemi pod nájezdem na magistrálu. JP odpovídá,
že správu komunikace již kontaktovala a bude ji urgovat.

12 Záchod ve velké klubovně

VN též navrhl, zda by záchod ve velké klubovně mohl být opatřen podobným zámkem, jako dveře
do pokojů, tj. oliva z vnitřní strany a klíčová dírka z vnější. Klíč od záchodu by potom byl přidán
ke klíči od velké klubovny. JP zjistí, zda jsou takovéto zámky ještě na skladě.

13 Záchod k tělocvičně

JM se optal, zda by mohl být na klíče od tělocvičny přidán též klíč od záchodů pro invalidy, které
patří menze. Ubytovaní využívající tělocvičnu by potom při každé návštěvě záchodu záchod odemkli
a při odchodu zase zamkli. Současný stav je, že si uživatelé tělocvičny chodí pokaždé půjčovat klíče
od záchodu na vrátnici A, což zdržuje všechny zúčastněné. JP souhlasí.
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14 Kontejner na bioodpad

TJ se ptá, zda někam postoupilo jednání o umístění kontejneru na bioodpad. JP říká, že zahrádkářská
kolonie nekomunikuje, KR ji zkusí kontaktovat. Zavádění kontejneru, za který by kolej musela platit,
přijde KR hloupé, dokud existuje možnost mít tuto službu bezplatně.

15 Zavádění jednolůžkových pokojů

JP oznámila, že se budou letos a příští rok zavádět další jednolůžkové pokoje. Jako pravděpodobné
kandidáty na letošek vidí západní stranu 6. patra budovy B, na příští rok potom zbytek tohoto patra.
KR návrh do příštího zasedání promyslí.

Zasedání bylo ukončeno v 9:50.
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