
Zápis ze zasedání kolejní rady (KR) koleje Švehlova dne 4.3.2013 

 
Přítomní všichni členové KR a hosté: Kunhee, Jakub Vaněk 

Program zasedání: 

1. Témata k neoficiální schůzi s vedením koleje dne 5.3.2014 

2. Oceán jako společenská a promítací místnost 

3. Návrh na přesunutí kufrárny a rozšíření posilovny 

4. Studentský klub a jeho využití 

5. Datum příští schůze 

 

1. Témata k neoficiální schůzi s vedením koleje dne 5.3.2014 

 

Členové kolejní rady navrhli témata, která proberou na setkání s vedoucím koleje M. 

Titzentahlerem a provozní vedoucí R. Benákovou. 

 

- technický stav koleje (sprchy, pračky) s názornou ukázkou 

- projít/ zmínit další méně využívané místnosti na koleji a navrhnout jejich využití 

- využití studentského klubu, návrh na pravidla užívání 

- divadelní festival v prostorách divadelního sálu (bývalý klub Belmondo) 

- výsadba zeleně ve dvoře koleje 

 

2. Oceán jako společenská a promítací místnost 

 

Matěj Denk navrhl pravidla pro užívání společenské a promítací místnosti Oceán.  

Hlasování o přijetí: 5 - 0 – 0  (pro  – proti  – zdržel(a) se) 

Pravidla pro užívání společenské a promítací místnosti Oceán byla schválena. 

Najdete je vyvěšená na dveřích Oceánu a v dokumentech facebookové stránky Švehlovky. 

 

Dále byl navržen Matěj Denk na pozici správce společenské a promítací místnosti. 

Hlasování o funkci správce: 5 – 0 – 0  (pro – proti – zdržel(a) se) 

Matěj Denk byl zvolen správcem společenské a promítací místnosti Oceán. 

 

3. Návrh na přesunutí kufrárny 

 

Karol Štefan navrhl rozšíření posilovny o prostory současné kufrárny. Návrh na přesun kufrárny do 

jiných vhodných prostor bude konzultovat s vedením koleje. 

 

4. Studentský klub a jeho využití 

 

Návrh na využití prostor studentského klubu (bývalý kunstprostor Berlýn) KR probere s vedením 

koleje. 

 

Výdělek ze správy kufrárny za dobu působení minulé KR souhlasil Jan Kukla (správce kufrárny) 

použít na nákup vybavení studentského klubu. 

 

5. Datum příští schůze 

 

Datum příští schůze 1.4.2014. 

 

 

Zapsala Marie Salajková 

 



Dodatek: 

Výsledek setkání s vedením koleje 

 

Ad 1., Dílčí i celkové požadavky na opravy jsou zaneseny v plánu oprav, nicméně neustále se 

potýkáme s nedostatkem finančních zdrojů. Menší (resp. méně nákladné) opravy je možno řešit 

operativně s vedoucími koleje. Z časových důvodů nakonec k prohlídce závad nedošlo, nicméně o 

většině stejně oba vedoucí věděli. 

 

Ad 2., Mezi „zapomenuté“ prostory patří např. Menza, ale na její využívání můžeme určitě 

zapomenout; dobročinné tanečky jsou výjimkou. K dalším řídce využívaným místnostem patří i 

většina v 1.PP, ty jsou ovšem příliš vlhké. Na žádost jednoho ze správců posilovny dojde 

k přesunutí kufrárny do prostor kuřárny, která tímto zanikne, a posilovna tak bude rozšířena o 

(bývalou) místnost kolejní rady a kufrárny. (Tento bod je ještě v jednání, bližší informace u 

K.Štefana či M. Pizzalové.) 

 

Ad 3., O provozu studentského prostoru rozhodne vedení koleje, nicméně byly vyjádřeny jisté 

obavy zejména z hlediska bezpečnosti či potřeby dohledu. I kdyby k otevření, resp.zpřístupnění 

došlo, využívání prostoru by muselo podléhat přísným pravidlům. 

 

Ad 4., Ohledně využívání bývalého Belmonda je potřeba kontaktovat přímo ředitele KaM Ing. 

Macouna, případně kontaktovat Depresivní děti, (nicméně je možné, že prostor bude právě jim 

trvale pronajímán, tedy nejspíš vůbec nebude možné prostor využít). 

 

Ad 5., Šířily se zvěsti ohledně výsadby zeleně ve dvoře koleje ve spolupráci s Arnikou a ÚMČ 

Prahy 3, která ovšem neměla být určena k trání volného času pro studenty. P. Titzentahler objasnil, 

jak toto vznikalo, ale kvůli nedostatku financí nakonec k realizaci plánu nedojde. 


