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Ubytování na univerzitních kolejích Hvězda je přístupné
z centra Prahy za pouhých 15 minut veřejnou městskou
dopravou a za 30 minut se dostanete na letiště
Václav Havla. Koleje se nachází se poblíž památného
Břevnovského kláštera, historického větrného mlýna
Větrník a přírodní rezervace Obora Hvězda.

Podívejte se, jak můžete bydlet
Ubytujte se ve jedno- nebo dvojlůžkových pokojích se společným sociálním zařízení na patře nebo v
nadstandardních jednolůžkových plně vybavených pokojích. Kolej Hvězda tvoří tři propojené pětipodlažní budovy s
odlišným prostorovým uspořádáním. Kolej je oblíbená mezi studenty Univerzity Karlovy a díky společným studovnám a
společenským místnostem budete mít mnoho příležitostí navázat nová přátelství. Wifi je v celém areálu a na pokojích
zdarma.
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<div style="border: 1px solid #D22D40; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 8px; background-color:
#d32d41;"><h3 style="color: white; text-align:center;">Chcete studovat na české vysoké škole zcela zdarma?</h3></
div> <div style="border: 1px solid #D22D40; padding: 10px; "> <p style="text-align:center;">Potřebujete k tomu jen
dvě věci &ndash; <b>naučte se česky</b> a <b>připravte se na přijímací zkoušky</b>. S obojím vám pomůžeme v
<a href="UJOP-119.html" target="">přípravných programech ÚJOP na Karlově Univerzitě</a>. <b>Přihlaste se včas!
</b></p> </div>

Study-life balance
Připravena je pro vás tělocvična a studentský klub, protože víme, že study-life balance efektivně napomáhá zlepšovat
výkony studia.
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Jedinečná poloha
Kolej Hvězda se nachází u stanice metra Petřiny. V blízkosti jsou také zastávky tramvají 22, 25 (550m), 2,1 (500m).
Do našeho studijního centra Krystal dojdete pěšky za 15 až 20.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d5046.814734251822!
2d14.344077039085208!3d50.08420902099868!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x50859127c3f7d743!
2sHvezda%20Dormitory!5e0!3m2!1scs!2sus!4v1660386192185!5m2!1scs!2sus" width="720" height="400"
style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/vg0j3JvPT9I" title="YouTube video player"
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
allowfullscreen></iframe>

Odpočinek v srdci přírody
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Koleje se nachází se poblíž památného Břevnovského kláštera, historického větrného mlýna Větrník a přírodní
rezervace Obora Hvězda.
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Více naleznete na
  https://kam.cuni.cz/KAM-306.html

https://kam.cuni.cz/KAM-306.html

