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  Virtuální prohlídka koleje Hostivař

Adresa: Kolej areál Hostivař
Weilova 2
100 00 Praha 10

Telefon: 771 128 350 - recepce

E-mail:   kolej.arealhostivar@kam.cuni.cz

Kontaktní osoby: Jaroslava Košařová
Růžena Kadlečíková - mobil: 770 188 924, 771 128 350
Tomáš Vitiš – mobil: 770 188 924, 771 128 350

Úřední hodiny: Pondělí - Čtvrtek 8:00 - 11:00 12:45 – 15:00

Pátek 8:00 - 11:00

Počet lůžek: 680

Samoúklid:
Pokoje - info.:

  Kolej Hostivař - úklid
Pokoje se sociálním zařízením: 30x jednolůžkový pokoj, 2
x bezbariérový pokoj, 205 x dvoulůžkový pokoj
Bez sociálního zařízení: 80 x dvoulůžkový pokoj
V každém patře kuchyňka a 2 lednice
Budova č.10:
Sociální zařízení, kuchyňka a 2 lednice na každém patře.
Sprchové centrum v suterénu.
Ve všech budovách 2 pračky a sušárny. Internetové
připojení na všech pokojích, WIFI pro studenty s ISIC
kartou a hosty na heslo ve vstupní hale.
Ve vstupní hale je studovna, kopírovací automat, automaty
na kávu, čaj, cukrovinky a nápoje, v recepci prodej baget.
Část ubytovací kapacity vyhrazena pro studenty programu
ERASMUS.
Prádelna v suterénu budovy 1 je otevřena  ST – provozní
doba stejná jako v ubytovací kanceláři.
V areálu kolejí na terase budovy A je pizzerie a kadeřnictví,
v blízkosti je Sportcentrum UK s plaveckým bazénem,
tenisovými kurty a krytou halou. Vzdálenost cca 500 m,
nebo jedna stanice autobusem-Gercenova. V blízkosti
lesopark a přehrada k letnímu koupání.

MHD: Tram. č. 22,26 (120m) BUS 125,181,183 (cca 100m -
300m), vlak (500m)

Rezervace    Rezervace koleje on line

Propagační fotografie použité v prezentaci jsou nafoceny převážně z rekonstruovaných částí jednotlivých kolejí
a menz ve správě Kolejí a menz UK. Rekonstrukce i nadále průběžně probíhají s cílem, dostat celou ubytovací
kapacitu na prezentovanou úroveň v nejkratším možném čase.
Závěsy, přehozy, ručníky, koupelnové předložky, polštářky a květinová výzdoba použitá na záběrech nejsou
součástí pronajímané ubytovací kapacity.
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