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Koleje nabízí zábavu, privát soukromí
Koleje jsou podle zaměstnanců škol levnější než
ubytování v pronajatých bytech. Studenti však přišli
na to, že když si společně pronajmou byt, mohou
často měsíčně zaplatit méně.
» Pokračování ze str. B1
„Mám na svůj pokoj z loňského akademického roku podepsanou
smlouvu, ale nastěhovat se nemohu. Uklízí se tam, i když mi písemná dohoda s kolejemi garantuje i datum, odkdy jsem měla letos bydlet.
Nabídli mi sice náhradní ubytování, ale neláká mě představa se se
všemi věcmi přenášet a ubytovávat
nadvakrát. Smlouvu však neporušili. Mají tam dodatek, že na takové
změny mají právo,“ přemítá olomoucká studentka medicíny, která
si ovšem nepřála být jmenována.
Sama ví o dalších spolužácích, kteří
jsou v podobné situaci.
Nejvíce ji ovšem zarazilo, že se
o úklidu na své koleji nikde nedozvěděla. „Kdybych sem nezavolala, tak o ničem nevím,“ popisuje
medička. Připomíná, že na konci
minulého semestru se zase kvůli
rozhodnutí vedení kolejí musela
neplánovaně o dva týdny dříve vy-

PŘEHLED

Koleje
pokoj
3 lůžkový
2 lůžkový
1 lůžkový
Společné sociální zařízení
4 lůžkový
3 lůžkový
2 lůžkový
1 lůžkový

stěhovat. Lůžka stovek vysokoškoláků tehdy zabrali účastníci dětské
olympiády. „Na kolejích jsem, protože tady máme všechno vybavení
a nemusím se vedle studia starat
o nějaké opravy. Ovšem začíná to
tady být skrze ty neustálé změny
a nejistotu docela neúnosné,“ uzavírá studentka, kterou tak olomoucká správa kolejí donutila
změnit plány. „Přijedu jen se základními věcmi a přespím u kamarádky na privátě. Zbytek mi sem
budou muset přivézt rodiče.“
Mluvčí olomoucké univerzity
Radek Palaščák připouští, že studenti byli při ubytování mladých
sportovců nedostatečně informováni. „Všichni, kdo se z objektivních důvodů musí ze svých pokojů
vystěhovat dříve, však dostanou
náhradní ubytování,“ zdůrazňuje
mluvčí s tím, že současný úklid na
některých kolejích souvisí s rozsáhlým prázdninovým zateplováním

cena
2 325
2 480
3 100
1 860
2 170
2 325
2 480

Pozn.: ceny jsou v korunách za lůžko
a měsíc (31 dní).

Pronájem bytů
byt
cena
1+kk
5 500
2+kk
7 500
3+kk
9 000
(Ceny se mohou lišit dle lokality)
Pozn.: Ceny jsou v korunách za měsíc
včetně inkasa. Zdroj: Správa kolejí a menz
a RK Sting

či výměnou oken. „Zvýšení kvality
se týká tří čtvrtin ubytovaných studentů,“ vyzdvihuje Palaščák. Dodává, že olomoucké kolejné patří
k jednomu z nejnižších v republi-

ce. A to i navzdory tomu, že se zde
letos zdražuje. „Ceny se v předcházejících dvou letech i přes navýšení poplatků za energie a inflaci neměnily,“ doplňuje mluvčí. „Studenti u nás mají tu výhodu, že nemusí za ubytování, tak jako u privátů, platit přes prázdniny. Oproti
soukromým bytům jsou naše ceny
pořád relativně nízko.“
Posluchači Univerzity Palackého
však mají zkušenosti s tím, že v Olomouci jde na privátě bydlet levněji
než na kolejích. Za dvojlůžkový pokoj zde se společným sociálním zařízením na chodbě zaplatí každý
z nájemníků 2 325 korun. Nastěhují-li se čtyři lidé do vybaveného
dvoupokojového bytu, vyjde je to
včetně inkasa v průměru na sedm
a půl tisíce. To je 1 875 korun na jednoho. V případě šesti lidí v třípokojovém bytě, jehož pronájem u makléřů seženou za devět tisíc, pak z jejich účtů k jeho majiteli odejde rovných patnáct set korun měsíčně.
„Priváty se v Olomouci skutečně dají sehnat za méně peněz než
koleje. Nabídek je dost,“ potvrzuje
student Adam Neubauer. „Záleží
však samozřejmě i na místě a vybavení.“
Michal Poláček

Bydlení na privátu člověka
víc připraví na skutečný život

Každá party na chodbě je díky
zajímavým sousedům zážitek

yzkoušel jsem
bytu od centra a příjak bydlení na
padně jeho vybavení.
kolejích, tak na
Na privátu má čloprivátu a musím uznat,
věk více klidu jak na
že oboje má svá pro
studium, tak na odpoa proti. Na kolejích
činek. Je pánem svého
jsem byl jeden a půl
času a nemusí se podroku hned po nástupu
řizovat pařbám na spo„Koleje jsou
na olomouckou univerlečné kuchyňce či pobezednou studnou
zitu. V začátcích je to
dobným akcím. Poinformací. Když
jistě jednodušší volba,
kud navíc bydlí s přáse nebojíte
když jdete do neznámételi, je to o to jednozeptat, zjistíte
ho města. Koleje jsou
dušší. Za celé studium
naprosto vše.“
bezednou studnou injsem vystřídal tři priváformací. Když se neboty a na koleje bych
Adam Neubaer
jíte zeptat, zjistíte nazpět nešel.
prosto vše. Od úředních hodin na
Bydlení na privátu je pro mě
studijním oddělení, přes tipy kam
i malou přípravou do života. Zvykl
na pivo, až po pro mě někdy nezajíjsem si na povinnosti spojené s plamavé informace typu kdo, kde
cením nájmu a na všechny ostatní
a s kým.
starosti o byt, které mě čekají po
Ovšem po určité době se člověukončení studia.
ku zachce více soukromí. Nabídek
Získáte tak mnohem větší samoje v Olomouci dle mého názoru
statnost. Takové zkušenosti, které
dost. Podle toho, kolik jste ochotni
mi privát dal, bych na kolejích zíszaplatit, se pak odvíjí vzdálenost
kal jen těžko.

a kolejích jsem
takže půjčování zápisstrávila čtyři
ků z přednášek zvládstudentské
nete během několika
roky a vzpomínám na
minut a v bačkorách.
tu dobu opravdu v dobZa sousedy máte burém. I přesto, že se člodoucí lékaře, právníky,
věk musí vypořádat
japanology či znalce
s nedostatkem místa,
umění, každá takzva„O záchod
kdy na pokoji tři krát tři
ná chodbovice neboli
s koupelnou se
metry vedle sebe žijí tři
patroparty je tak skudělíte v lepším
studenti. Všichni si tak
tečně multižánrovým
případě se šesti
naráz rozhodně nemozážitkem. Do kolejnílidmi, v horším
hou stoupnout, u stolho bytu nemusíte pořis celým patrem.“
ků je to na lokty. Něktezovat nábytek, lednici
ří se pak neobejdou
ani internet. Uklízečka
Daniela Bednářová
bez špuntů do uší. Dalobčas zabrousí do spoší problém je nedostatek soukrolečných prostor a do obchodu to
mí. O záchod s koupelnou se dělíte
máte stejně daleko jako na vrátniv tom lepším případě se šesti lidmi,
ci.
v tom horším s celým patrem.
Občas je to o štěstí, jestli se na
Ale své klady kolejní bydlení bezkoleje dostanete. Občas je k vztepochyby má. Soužití na malém proku, kolik peněz za malý prostor plastoru prověří mezilidské vztahy. Ti,
títe, občas se kvůli hlasitým souseco to zvládnou, najdou často přátedům nevyspíte. Ale rozhodně stojí
le na celý život. V jedné kolejní „byza to si tuhle vysokoškolskou zkušetovce“ bydlí spousta spolužáků,
nost prožít.
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Na kolejích Studenti příliš soukromí na kolejích vysokých škol nemají.
Některým ale společný život vyhovuje.

Fórum čtenářů
» Ad Počet nehod u Prostějova klesl na
čtvrtinu. Řidiči musí brzdit, MF DNES
7. září 2011

Omezení rychlosti
je nesmysl
Omezení rychlosti na 100 v úseku
Olomouc-Vyškov je naprosto nesmyslné. Jsou tam sice místa která
vyžadují sníženou rychlost, ale
i dlouhé úseky v naprosto perfektním stavu. Už dnes do Prahy jezdím raději přes Hradec Králové...
Z diskuse na iDNES.cz

Stovkou na dálnici
nikdo nejezdí

Motorkáři by měli
i na brněnský okruh

Jezdím tam každý den a 100 km/h
tam nejezdí skoro nikdo. Navíc,
co je to za logiku? Dobře, snižte
rychlost na 100, ale přestaňte vybírat dálniční poplatky. 1 500 na
příští rok? Omlouvám se všem obcím okolo, ale časově mě vyjde nastejno jezdit z Prostějova do Olomouce mimo dálnice a ušetřit tak
na poplatku. A tuhle logiku použije asi mnohem více řidičů, že?
Z diskuse na iDNES.cz

» Ad Motorkáři tajně závodí, mezi auty
jezdí i 160 km/h, MF DNES 29. 8. 2011

Tak nám zase vylítl v neděli „kamarád“ do protisměru do auta,
zrovna jsem jel okolo...Jsem lékař
a motorkář a jezdím každý den na
BMW 1200. Čím silnější motorka,
tím bezpečnější, to je jako
v autě... Závodní trať je pro motorkáře tady ideální a bezpečnější
než ostatní silnice v kraji, ale jen
směrem do vrchu a v první polovi-

Foto: Jan Strouhal, MF DNES

výběr z dopisů, kráceno

Krátce

ně po Lipinu, než se napojí hlavní
silnice s hustým provozem. Jezdit
rychle z kopce je skoro sebevražda, což potvrzuje poslední nehoda. To nemohl být dobrý řidič,
když si musel být vědom rizika
a samozřejmě v nejprudší zatáčce.
I proto je tato trať vhodná pro nácvik jízdy a každý se musí naučit
s mašinou zacházet... A každý by
měl povinně prodělat motoškolu
na okruhu v Brně s instruktáží bývalých závodních jezdců jako podmínku držení ŘP...
David Folprecht, Šternberk

ŠTERNBERK

Vaším objektivem Dění v Olomouckém kraji na vašich fotografiích

Koupaliště kvůli počasí
v neděli zavírá
Neděle 11. září bude ve Šternberku posledním dnem, kdy si lidé budou moci letos zaplavat na tamním městském koupališti. „Letní
sezona u nás končí kvůli aktuální
pro nás špatné dlouhodobé předpovědi. Tržby byly celkově v tomto
roce jedny z nejslabších za posledních patnáct let,“ popsal jeho
správce Zdeněk Jurča. „Kdyby nebylo několika tropických dní v závěru srpna, dostali bychom se tak
na čtvrtinu obvyklého zisku. Takhle to bude asi polovina.“
(mip)

střechy udělal otvor a dostal se dovnitř. Z kůlny ukradl elektromotor
za téměř tři tisíce korun.
(dík)
KOSTELEC NA HANÉ

Muž téměř rok
neplatil alimenty
Jednačtyřicetiletý muž z Kostelce
na Hané neplatil od loňského července do letošního června alimenty na svou dceru, ač mu to nařídil
soud. Měsíčně měl matce posílat
osmnáct set korun. Policie nyní
muže obvinila a hrozí mu vězení.
Matce dluží nejméně sedmnáct tisíc šest set korun.
(dík)
PROSTĚJOV

PROSTĚJOV

Na hodech si lidé
prohlédnou i radnici
O víkendu se v Prostějově uskuteční tradiční hody. Město v této souvislosti opět připravilo komentované prohlídky historických prostor
prostějovské radnice. V sobotu budou prohlídky začínat v 15, 16 a 17
hodin, v neděli pak v 9, 10, 11, 13,
14, 15, 16 a 17 hodin. Prohlídky
věže jsou již obsazeny.
(dík)
PROSTĚJOV

Zloděj se vloupal
do kůlny přes střechu
Mažoretky Na snímcích Jiřího Novotného se vracíme
k víkendovým oslavám maršála Radeckého v Olomouci.
Při nich mohli diváci obdivovat také přehlídku
2x foto: ricchie.rajce.idnes.cz
mažoretkových souborů.

Zatím neznámý zloděj v noci přelezl drátěný plot a dostal se na zahradu v Prostějově v ulici Plumlovská.
Vylezl na střechu kůlny, v krytině

Výstava seznamuje
s životem našich předků
Až do začátku prosince si mohou
všichni zájemci prohlédnout interaktivní výstavu o životě našich
předků s názvem Od doby kamenné do doby slovanských hradišť.
Výstava je v budově Špalíčku v Úprkově ulici v Prostějově.
(dík)
KOUTY NAD DESNOU

Sprejer pomaloval
odstavené vagony
Velmi časně musel vstávat sprejer,
který v úterý kolem šesté hodiny
ráno posprejoval odstavené vagóny na železniční stanici v Koutech
nad Desnou na Šumpersku. Odstranění nápisů přijde na dvanáct
tisíc korun.
(rš)

