
Zasedání Kolejní Rady dne 23. 10. 2020 
 

Kde: online prostřednictvím Google Meet 

Přítomni: Veronika Roubínová (VR), Nikoleta Anderlová (NA), Damian Wałoszek (DW), Artem 

Polezhaev (AP), Lukáš Tamchyna (LT), Tomáš Jindra (TJ), Mgr. Jana Provazníková (JP) 

Zapisovatel: Veronika Roubínová 

Zasedání začalo v 10:00. 

 

Program zasedání:  

 Kolárny  

 Kufrárny 

 Troubárna a elektrospotřebiče 

 Autobus 187 

 Housing assistant 

 Menza 

 Je možné otevřít klavír, posilovnu a tělocvičnu alespoň pro jednoho člověka? 

 Uzavření koleje v noci 

 

Kolárny 

DW se podařilo ke každé kolárně sehnat správce, ale je méně klíčů než míst v kolárnách. DW 

požádal o přidělání klíčů ke zbylým místům v kolárnách. Zatím se jednání odkládá na dobu, kdy 

na koleji bude větší množství lidí a budou se kolárny využívat více. 

 

Kufrárny 

Stalo se, že správce kufrárny byl v karanténě a naskytl se problém s předáním klíčů novým 

správcům. Byl podán návrh, aby klíč byl stále na recepci A. Zatím to tak bude, až se situace 

vrátí k normálu, budeme o tom znovu jednat.  

 

Troubárna a elektrospotřebiče 

Troubárna je připravena, ale zatím není zprovozněna, neboť nyní je vše uzavřeno. Více budeme 

řešit až se situace na koleji vrátí k normálu.  

Letos kvůli zjednodušení nástupu nastupující nevyplňovali papíry ohledně spotřebičů na pokoji. 

Bylo to z důvodu, aby se netvořily fronty. Znovu prosíme ubytované, aby nezapojovali více 

spotřebičů najednou, aby se nepřetěžovaly rozvody.  

 

Autobus 187 

Proběhlo jednání ohledně nové linky 187. Je to v řešení dopravního podniku. Aktuální informace 

je, že od ledna by linka měla být zajišťována soukromým dopravcem. Vznikne zastávka u kolejí a 

u odstavného parkoviště směrem k Trojskému mostu. V další fázi budou poblíž koleje tři 

zastávky – u budovy Matfyzu, u koleje a v zatáčce u Svatavy u FHS. Nebude potřeba kupovat 

speciální jízdenky, vše bude nadále spadat pod lítačku.  

 

Housing assistant 

Jde o studenta, který je ubytovaný na koleji a má být na požádání k dispozici zahraničním 

studentům. Služba je zřizována skrz fakulty.  

  



Menza 

Hlavní práce jsou již hotovy, vše je na dobré cestě, řeší se už jen dodělávky (připojení myčky). 

Termín ještě není přesně dán, ale snad budou práce do dvou týdnů hotovy, poté je třeba ještě 

nastěhování nábytku. Otevření není přesně dáno. Studenti mohou využít bufet Troja, kde jsou v 

nabídce 2 teplá jídla denně (během pracovních dnů).  

 

Je možné otevřít klavír, posilovnu a tělocvičnu alespoň pro jednoho člověka? 

Nejde to, výjimka v nařízení kvestora platí pouze pro studovny. 

 

Uzavření koleje v noci 

Je možné chodit přes budovu A. Budova B je přes noc zavřená, případně se dá zazvonit a vrátný 

vám otevře. 

 

Co se děje, když má někdo podezření na covid?  

Student napíše vedoucí koleje, že je pozitivní, a pak se to řeší s celou buňkou. Existuje jedna 

karanténní buňka. Studenti se nechávají na buňce, pokud s tím všichni souhlasí, a pak se s nimi 

komunikuje skrze mail. Aktuálně je v karanténě pět pokojů. 

 

Co se studenty, kteří si odsunuli nástup na kolej? 

Opce nepropadají, data nástupů (bude určitě rozumně dlouhý časový úsek, kdy se bude možné 

nastěhovat) budou sdělena emailem. Kdy to bude, se zatím neví, ale studenti by měli být v 

bezpečí. Rezervace trvají a o místo studenti nepřijdou. 


