
 

 

Zasedání Kolejní rady koleje Švehlovy ze dne 2.11.2016 

 

Zasedání Kolejní rady se uskutečnilo 2.11.2016 od 20:00 v prostorech studovny oceán v 1.patře. 

Zasedání řídil místopředseda Dominik Škrabal. 

 

Přítomní členové KR: Jan Kukla, Dominik Škrabal, Alena Plevová, Vlastimil Nesnídal, Karol Palatinus 

Hosté: Veronika Ţivná, Martin Jecha 

 

 

  Program: 
 

 

 

1) Kolárna pod schodištěm – „sanitární den“ 

2) Pet láhve naplněné močí ve studovně “ Peklo “. 

3) Ohlédnutí za nástupy na kolej září 2016 

4) Knihovna na Švehlovce 

5)   Různé 

 

   Průběh zasedání 

 

1) Kolárna pod schodištěm – „sanitární den“ 

 

Vyjma uzamykatelné kolárny naproti vrátnici kolej disponuje ještě prostory pod schodištěm v staré části 

koleje vedle skladu prádla. Prostory byly v minulosti vybaveny drţáky na kola. Vedoucí koleje by ráda 

vyhlásila „sanitární den“, tedy den, ve kterém budou kola, která dole zůstanou, údrţbou odebrána a 

zlikvidována. Tento zákrok se tak bude dít opět po roce, aby se odstranila kola, která nemají majitele a pouze 

zabírají místo aktivním uţivatelům. KR se shodla, ţe spolu s vedoucí koleje stanoví termíny, do kdy bude 

moţné si kolo vzít a kdy dojde k odstranění kol, které tam zůstanou. Plánované období sanitárního dne je 

určeno přibliţně do konce kalendářního roku. 

 

2) Pet láhve naplněné močí ve studovně “ Peklo “ 

 

Vedoucí koleje KR informovala, ţe v dolních studovně, jmenovitě „Peklo“, se opět vyskytla moč 

v odpadkovém koši, tentokrát v několika PET láhvích (o nějakou dobu dříve v igelitových sáčcích). V reakci 

na toto jednání ze strany studentů zvaţovalo vedení koleje tuto studovnu uzavřít. J. Kukla v reakci na e-mail 

odpověděl, ţe tím dojde k potrestání aktivních uţivatelů studovny a nikoliv původce PET láhví a přislíbil 

projednání záleţitosti na nejbliţším zasedání KR. 

KR vybízí studenty, kteří vyuţívají studovny, aby při vstupu do studovny zkontrolovali odpadkové koše a 

případně prostor studovny. V případě objevení moţného podobného obsahu informujte vrátnici a nechte to 



 

 

zapsat. Děláte to kvůli sobě. V případě ţe se bude podobné jednání opakovat i v budoucnosti dojde 

k trvalému uzavření studovny. 

 

3)  Ohlédnutí za nástupy na kolej září 2016 

 

V letošním roce se KR opět zapojila do nástupů na kolej. Letos nástupy neprovázel takový nával v prvních 

dnech jako loňský rok a to díky včasnému přestěhování většiny studentů z letních kapacit do kapacit, které si 

vybrali prostřednictvím webové aplikace. Tímto všem, kteří tak učinili, děkujeme za lepší průběh „nástupů“. 

Zároveň dodatečně informujeme, ţe značná část problémů při nástupech byla způsobena systémem REHOS, 

který uţ před prázdninami vytvořil rezervaci na kolej přibliţně 50 lidem navíc, neţ je skutečná kapacita 

koleje. K tomu v době, kdy měla být aplikace pro podávání ţádosti o ubytování, pro kolej Švehlovu 

uzavřena, umoţnil vytvoření rezervace na kolej dalším 6 lidem. KaM problém řešil tak, ţe přibliţně 30 

studentů programu ERASMUS bylo přesunuto do kapacit koleje Hostivař a u zbývajících míst se doufalo, ţe 

se to nějak udělá, respektive, ţe jako kaţdý rok část lidí nenastoupí, nebo po nástupu se zase odstěhuje 

z koleje. Celá situace byla nešťastná v tom, ţe se pak dotkla lidí, kteří si zapomněli rezervovat v září a 

museli se pořád chodit ptát na ubytovací kancelář a zároveň se dotkla několika lidí, kteří byli nuceni se 

přestěhovat v rámci nedostatečných kapacit. KaM na příští rok slíbilo zavedení nového ubytovacího systému, 

který by neměl být takto poruchový a měl by přinášet ubytovaným více komfortu, například ve formě 

hlídacího psa, který při uvolnění kapacity okamţitě vytvoří rezervaci. Nicméně tato aplikace by se měla 

teprve začít vyvíjet a její předpokládané spuštění je v období jara 2017, přičemţ termín se můţe ještě 

posunout. 

 

4) Knihovna na Švehlovce 

 

Člen KR Vlastimil Nesnídal informoval KR o projektu „Knihovna na Švehlovce“, který by rád zde 

zrealizoval. Knihovna by fungovala bezplatně. V tuto chvíli jiţ bylo získáno větší mnoţství knih, které 

čekají, aţ budou moci být umístěny v konkrétních prostorách. V.Nesnídal poţádal KR o podporu projektu při 

vyjednávání s vedením koleje. Dále navrhl, ţe připraví provozní řád. 

KR se usnesla, ţe podpoří projekt: „Knihovna na Švehlovce“ (5-0-0; pro-proti-zdrţel se) 

 

5) Různé 

 

a) Na pokoji byla poškozená zásuvka ubytovanými a KR bude informovat vedení o této zdraví nebezpečné 

situaci 

b) J. Kukla přislíbil, ţe se dotáţe vedení koleje v jaké fázi je objednávka dvou sušiček a ledniček. 

c) V. Nesnídal informoval, ţe v sociálkách na 4. Patře protékají trubky z WC a vytváří mapy na zdech. J. 

Kukla k tomu přidal, ţe to odráţí havarijní stav koleje, kdy můţeme počítat s navyšováním počtu 

podobných situací. 

d) D. Škrabal navrhl rozšířit sortiment baget “crocodille “. J. Kukla odpověděl, ţe to moţné je pokud KR 

vybere konkrétní produkt, neměl by být problém s jeho implementací do sortimentu ve vrátnici. 

e) V. Ţivná se dotázala na chybějící zápisy na internetových stránkách GPKR. J. Kukla poděkoval V. Ţivné 

za její podnět a za připomenutí vyvěsit zápisy na stránky GPKR z mimořádných zasedání, která proběhla 

v srpnu a září. Dále V. Ţivnou ubezpečil, ţe KR se schází i mimo zasedání a projednává podněty a 



 

 

stíţnosti ubytovaných, stejně jako se snaţí urychlit nákupy různého vybavení na kolej a to i 

prostřednictvím FB skupiny, kterou KR má.  

 

 

Ve 20:46 v 2.11. bylo ukončeno zasedání. 

 

          Zapsal Dominik Škrabal 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


