
Zápis ze zasedání kolejní rady (KR) koleje Švehlova ze dne 1.4.2014 

 
Hosté: Víťa Gottfried 

Nepřítomní členové KR: Matěj Denk 

 

Program zasedání: 
1. Stav sprch 

2. Přidělování jednolůžkových pokojů 

3. Klavírní místnost 

4. Bezpečnost na koleji 

5. Kufrárna 

6. Studentský klub 

 

1. Stav sprch 
 

Hlavice a trubky u sprch jsou nově „protažené“, měly by tedy lépe téci. 

Maria Pizzal podá provozní vedoucí koleje návrh na provedení důkladného úklidu všech sprch, jako 

reakci na stížnost ohledně nepořádku ve sprchách v druhém patře. 

Maria Pizzal psala vedoucí ubytovacího útvaru Mgr. M. Hurdové o technickém stavu sprch (plíseň, 

problém s odvětráváním,...), toto s ní probere také na gremiu. 

 

 

2. Přidělování jednolůžkových pokojů 
 

Jan Kukla navrhl nový systém přidělování jednolůžkových pokojů. Po vzoru dalších KR bude 

vytvořen seznam zájemců o jednolůžkový pokoj, pokoje pak budou přiděleny losem. 

 

 

3. Klavírní místnost 
 

Marii Pizzal psala Simona Marková ohledně užívání klavírní místnosti ke zkoušení pěveckého 

kvarteta. Na případné výši nájmu se společně dohodnou s ohledem na pravidelnost a čas zkoušek. 

 

Z důvodu plánovaného pronájmu bývalého klubu Belmondo (divadlo) bude možná potřeba najít 

nové prostory pro umístění klavíru. Především je nutné zjistit na gremiu, zda bude spolu s divadlem 

pronajímaná i klavírní místnost. 

 

 

4. Bezpečnost na koleji 
 

Jedná se hlavně o uzamčení bočních vchodových dveří do koleje během tanečních lekcí Salsa for 

water, aby do prostor koleje nemohly vniknout nepovolané osoby. Momentálně po konzultaci s 

provozní vedoucí pí Benákovou jsou dveře otevřeny vždy 5 minut před začátkem a 5 minut po 

konci lekcí, během této doby jsou dveře hlídané. 

Tento bod bude také probrán na gremiu společně se zabezpečením studoven. 

 

 

5. Kufrárna 
 

Proběhl přesun kufrárny do prostor bývalé kuřárny. Posilovna bude rozšířena do prostor bývalé 

kufrárny. 

 



 

6. Studentský klub 
 

Nový studentský klub vznikne v bývalém kunstprostoru Berlýn. Přibližně od poloviny května 

bychom klub rádi otevřeli. Více informací o pravidlech užívání a fungování klubu najdete v příloze 

zápisu. 

 

 

 

Zapsala Marie Salajková 

 

 

 


