
Zasedání Kolejní Rady dne 30. 6. 2022 
 
Kde: v malé klubovně v budově B 
Přítomni: Veronika Roubínová, Damian Wałoszek, Hynek Kydlíček, Jan Lexa, Nikoleta Anderlová 
Hosté: Jana Provazníková, Karel Bouda, Daniel Dupkala, Daniela Pittnerová, Tomáš Rábek 
Zapisovatel: Veronika Roubínová 
Zasedání začalo v 15:00. 
 
Program zasedání:  

 Rušení nočního klidu 
 Bioodpad a tašky na třídění 
 Rezervace praček a sušiček 
 Návody k pračkám 
 Menzy  
 Hotel 
 Rezervace místností  
 Parkování u koleje 
 Pelc Tyrolka 
 Stříška pro kuřáky u budovy B 
 Filcové podložky pod židle 
 Mytí oken 

Rušení nočního klidu 

Je problém s rušením nočního klidu před kolejí. Problém je dlouhodobý, ale nyní s přidáním židliček a 
stolků se situace zhoršila. Židličky a stolky patří KaMu, ale vzhledem k tomu, že tam je na směně 
ráno a večer pouze jedna osoba, tak je problém s uklízením večer a vyndáním ráno. 

Doufáme, že nyní se situace uklidní, protože většina zahraničních studentů se koncem června stěhuje 
pryč. Vedení navíc pracuje na tom, že venku budou umístěny dřevěné soupravy s lavicemi, jedna na 
trávě pod schody u street workoutu, jedna na ploše u jihozápadního rohu budovy FHS. Doufáme, že 
studenti by mohli využívat tato sezení místo židliček. 

D. Dupkala navrhuje, aby vrátní posílali studenty v noci sedět k lavicím na vzdálenější část plochy. 
Kdyby problém po prázdninách dále pokračoval, tak se uvažuje o snížení počtu stolků či jejich 
uklízení. Další možnou variantou je přesunutí alespoň části stolků k jižní stěně budovy A.  

Bioodpad a tašky na třídění 

S bioodpadem je problém, protože v těchto vedrech obsah hnije. Popelnice se nyní vyváží jednou 
týdně oproti dřívějšímu jednou za dva týdny. Popelnice se kvůli zápachu posunula k místu bývalé 
závory. Ještě počkáme a zkusíme, jestli častější vyvážení pomůže. 

Směsný odpad se vyváží dvakrát, zbylý pouze jednou týdně. Je problém, že studenti netřídí a vývoz 
směsného odpadu je cenově náročný. T. Rábek se domluvil s Ekokomem, že by bylo možné získat pro 
studenty sady tří tašek na třídění za levnější dotovanou cenu 39,50 Kč oproti komerční ceně  
200–250 Kč. J. Lexa říká, že je potřeba toto všechno zavádět na dobrovolné bázi. Vedení se pozeptá a 
zkusí zjistit více. Problém je hodně se zahraničními studenty, navrhujeme, aby toto s nimi řešil 
housing assistant a snažil se o nějakou osvětu.  

Rezervace praček a sušiček 

Myšlenka je vytvořit webovou stránku, kde by bylo možné vidět, které pračky jsou zrovna zabrané a 
případně také rezervace. 



S rezervacemi by byl problém, že je možná pouze na určitou dobou, mohl by být problém, když někdo 
nevrátí pračku. V první verzi tedy uvažujeme pouze o zobrazování využitých a nevyužitých praček. 
Bylo by potřeba, aby vrátní do systému zadávali údaje 

V cenách praček je posun. Centrálně na všech kolejích by měl být poplatek 20 Kč za hodinu. KaM 
uvažuje o zrychlení systému a možnost platby ISICem. N. Anderlová říká, že v Dánsku byl také 
rezervační systém a vše fungovalo s tím, že byl omezený čas na pokoj. S omezením času je problém, že 
student nemá předem jasno, kolik času praní zabere. Občas studenti perou nárazově (po dovolené, po 
táboře). Každá pračka je jiná a od toho se taky odvíjí doba, po kterou pere. Budou k dispozici nejspíše 
3 profi pračky se sušičkou na žetony od podzimu v suterénu. To by mohlo být velké zlepšení. H. 
Kydlíček vytvoří základní část systému zobrazující pouze obsazenost praček.  

Návody k pračkám  

N. Anderlová navrhuje, že se budou návody k pračkám vydávat společně s klíčemi. D. Wałoszek chce 
dohledat návody přímo ke konkrétním druhům praček.  

Menzy 

Od 1.7.2022 máme nově pizza pec. Vše dělají přímo naši kuchaři. Do budoucna by měl být i gyros. 
Menza se bude zavírat na konci července.  

Hotel  

I letos bude na koleji hotel. Je možné si domluvit i individuální ubytování na pár dní a lze se obracet 
na rezervace KaM (rezervace@kam.cuni.cz), případně přímo na ubytovací kancelář.  

Rezervace místností 

Na stránkách KR existuje rezervační systém na Velkou klubovnu, Malou klubovnu a Aerobik. Vedení 
se pokusí vrátným představit systém, aby jej uznávali i místo papírové rezervace. Uvidíme, jak to 
bude fungovat. U Velké klubovny je poplatek 100 Kč za půjčení/příspěvek na úklid. V případě velmi 
poklidných akcí je možné zajít za vedoucí a poprosit o odpuštění poplatku. 

Parkování u koleje 

Na plochu koleje je zákaz vjezdu, ale parkování na server od budovy A se obecně spíše toleruje. Nesmí 
se ale porušovat požární bezpečnost (musí se nechat místo pro hasiče apod.). 

Projednávala se možnost dlouhodobé rezervace na místo pro studenty a zaměstnance koleje. Bude to 
možné nejdříve po stavbě závory u vjezdu do plochy, která se bude stavět v rámci etapy B. Firmy 
provozující sdílená auta, kola a motorky se budou muset domluvit s FHS a KaM o pronájmu 
parkovacích míst u kolejí, pokud o to bude zájem. 

Pelc Tyrolka 

D. Wałoszek před pár týdny komunikoval s panem Šubrtem z ROPIDu a domluvil, že autobus 187 
(Pelc Tyrolka) bude jezdit také o prázdninách, a to v půlhodinových intervalech ve všední dny. 

Stříška pro kuřáky u budovy B 

Kolej má stříšku pro kuřáky ve skladu, bohužel ji není kam dát – předtím byla u stěny napravo (na 
západ) vedle vchodu do budovy B, ale ten prostor je v současnosti nepřístupný. Je třeba počkat na 
Etapu B stavby FHS. 



 

Filcové podložky pod židle 

D. Wałoszek navrhuje nákup několika sad filcových podložek pod židle, protože jsou šetrnější k 
podlaze a tlumí zvuk při zasouvání židlí a jsou velmi levné. J. Provazníková prosí o zaslání 
podrobností a zváží zakoupení. Ke dni 12. 7. byly objednané, budou ve skladu prádla. 

Mytí oken 

Od 11. do 15.7. bude probíhat mytí oken v budově A, mytí oken v budově B bude následující týden 
po tom. 

 


