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Kolejní rada Koleje Švehlova 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 

Datum a čas konání:  14.11.2017 

Místo konání:  v místnosti KR Švehlova 

Přítomní členové:  Dominik Škrabal (místopředseda), Karol Palatinus, Michal Kristen, Jaroslav 

Pěnička 

Hosté:            Žaneta Horská, Andrej Spurný, Ainur Nurtdinová, Martin Petrovič        

Program zasedání:   1) Nový člen KR 

   2) Fotokomora + Knihovna – noví správci 

   3) Nekuřácká kolej 

   4) Generální úklid studoven 

   5) Rozvrh v klavírní místnosti  

   6) Různé 

                 

Zapisovatel: Dominik Škrabal 

Průběh zasedání: 

Zasedání bylo zahájeno ve 20:00.   

D. Škrabal předložil program zasedání. Návrh programu zasedání byl schválen tichým 

souhlasem. 

 

1. Nový člen KR 

Po odchodu V. Nesnídala z KR oslovila kolejní rada zbývající náhradníky. Novým členem KR 

byl jmenován Jaroslav Pěnička. Tímto jej vítáme v KR.   

 

2. Fotokomora + Knihovna – noví správci  

K novému akademickému roku se z koleje odstěhovali současní správci Knihovny a 

Fotokomory. KR vyzve ubytované, aby se přihlásili na pozici správce Fotokomory a správce 

Knihovny. Správcem může být kdokoli bydlící na dané koleji. V případě velkého zájmu mohou 

být vybráni správci dva.  KR se dohodla, že konkurz bude zprostředkován přes facebookovou 
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skupinu „Švehlovka“ a bude trvat 14 kalendářních dní od jeho zveřejnění. Doplňující 

informace budou také vyvěšeny na nástěnce.  

 

 

3. Nekuřácká kolej 

KR obdržela podnět, který navrhoval učinit kolej výhradně nekuřáckou, podobně jako tomu 

je například na koleji Budeč.  Problém je využívání vnitřních prostor koleje (především 

prostředního schodiště) a s tím související otevírání oken, která zůstávají otevřená i po 

skončení seance. Toto vytváří nevlídné prostředí pro obyvatele přilehlých prostor.  

Usnesení 14/2017:  

KR se usnesla, že ponechá kuřácké všechny balkónky (u kuchyněk). Dále vyzývá ubytované, 

aby ke kouření vždy využívali místa k tomu místa určená a byli ohleduplní k ostatním 

ubytovaným.  

Hlasování: 4-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 

4. Generální úklid studoven 

Na žádost vedoucí koleje p. Benákové KR stanovuje termín vyklizení studoven (dolních), a to 

na 6. 12. 2017. Dne 7. a 8. 12. 2017 pak proběhne generální úklid těchto prostor. KR apeluje 

na studenty, aby si včas odnesli všechny své věci, neboť věci, které zde v té době zůstanou, 

budou uklízečkami vyhozeny. 

 

5. Rozvrh v klavírní místnosti 

KR obdržela návrh týkající se zavedení rozvrhu v klavírní místnosti, podobně jako je tomu 

v prádelně. KR se po konzultaci s vedoucí koleje a členy ostatních kolejních rad rozhodla 

zavést v této místnosti rezervační formulář, který bude vyvěšen na dveřích místnosti, a 

studenti se do něj budou sami zapisovat. Na vrátnici si pak v daný čas půjčí klíče. Tímto 

způsobem funguje rezervační systém na koleji Budeč. V minulosti se zde velmi osvědčil a je 

všeobecně studenty dodržován. 

6. Různé 

D. Škrabal navrhl rozšíření sortimentu baget. KR tuto možnost bude konzultovat s vedoucí 

koleje.  

 

Zasedání skončilo ve 20:46.    


