
2. schůze KR Švehlovy 15. 2. 2021 

Kolejní rada Švehlova  

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ  

Datum a čas konání: 15.2. 2021, 20:00  

Místo konání: klub koleje Švehlova  

Přítomní členové: Kateřina Junáková, Pavel Sojka, Lukáš 

Krunčík, Martin Lekeš, Robert Jurčo, Tomáš Vočka, Radka 

Křížová, Adam Vykouk 

Nepřítomní členové: Martin Murin 

Hosté: Jan Klouček  

Zapisovatel: Radka Křížová  

Zasedání bylo zahájeno ve 20:00.  

Kateřina Junáková předložila program zasedání. Návrh programu 

zasedání byl schválen tichým souhlasem.  

 
Body schůze 

 

1. Připomenutí pravidel (hlasování, mimořádní schůze, per rollam, 

vztah se zaměstnanci koleje, bez statusu studenta - konec funkce, 

doplňovací volby... ) 



2. Informace ze zápisů schůzí Grémia, ostatních KR a bývalých KR 

Švehlovky 

3. Prohlídka koleje 

4. Mgr. Hurdová/ Katka J. - lednice, mikrovlnky, knihovna  

a. Lednice 

b. Mikrovlnky 

c. Vybavení knihovny - nepřístupný ochoz + instalace nových 

poliček 

5. Kvalita práce uklízeček 

6. Sušáky - klavírní místnost? Klavírní místnost - společenská 

místnost? 

7. ÚČTY 

8. Knihovna - postup oprav + knihy + svoz dodávkou Lukáše K.  

9.  PROVOZNÍ ŘÁD  

a. Klub - umožněn přístup? + postup oprav 

b. Filmová místnost - Martin u Benákové? 

10. Webovky KaMu - údaje o naší koleji zastaralé (společenské 

místnosti, odkaz na fb Švehlovku, v sekci KR - e-mail na nás 

(google groups místo g-mailové adresy - nezmate to lidi?) 

11. Kdo půjčuje vysavač? 

12. Nástěnky 

13. Žehlička a prkno - za 10 Kč + kupujeme destilovanou vodu? 

(Destilku teď přinese Pája) (půjčuje Robert, Katka  nebo na 

vrátnici?) 

14. Adamovo nářadí + “Ubytovatel zajišťuje úklidové pomůcky a 

nářadí (např. smeták, lopatku, košťátko, kbelík, mop). Elektrický 

vysavač je v koleji zapůjčován za úhradu.” - Jsou na všech patrech? 

15. Malé kolejenky 



16. Datum příští schůze 

17. Návrhy/ volná diskuze 

 

Usnesení 3/2021 

Kolejní rada se usnesla, že Robert Jurčo bude půjčovat žehličku s prkny, 

sušáky a vysavač. Adam Vykouk půjčuje nářadí.  

 

Usnesení 4/2021 

Kolejní rada se usnesla o správcích klubu - Pavel Sojka primární správce, 

Robert Jurčo a Jan Klouček jsou sekundární správci. Správce filmové 

místnosti je Martin Lekeš. 

 

Usnesení 5/2021 

Kolejní rada se usnesla o malých kolejenkách od školního roku 2021/22. 

Martin Lekeš vytvoří jejich design. Kateřina Junáková vytvoří jmenný 

seznam s fotografiemi členů kolejní rady pro vrátné. 

 

1. Bod prodiskutován K. Junákovou 

2. Bod prodiskutován K. Junákovou 

3. Prohlídka koleje - dostali jsme nabídku od Mgr. Hurdové dvou 

termínů - dohodli jsme se na 1.3. 2021 od 15:30. 

 

4.  

- Vedení zaplatí a doplní lednice, ale potrvá to delší dobu. 

Zatím můžou studenti žádat ubyt. kancelář o lednice, které 

jim budou přiděleny z prázdných pokojů. 

- Doplnění mikrovlnek vedením je problém - pravděpodobně 

neproběhne.  



- Mgr. Hurdová - Knihovna - na opravy dostaneme peníze (na 

poličky, na knihovny). Nemůžeme shodit ochoz, ale můžeme 

komunikovat s památkáři ohledně jeho opravy. 

- vybavením knihovny odebereme místo pro studium - 

zvelebíme ostatní studovny a vynahradíme tím prostor. 

- Společný návrh - napsat na fb Švehlovky o knihy od 

dobrovolníků, zbytek knih můžeme získat z antikvariátu (až 

se znovu otevřou) 

- M. Lekeš návrh - z bývalé telefonní budky v přízemí udělat 

“knihobudku” pro sdílení knih (K. Junáková musí napsat 

Benákové o schválení) 

5. Kolejní rada si jednohlasně stěžuje na kvalitu úklidu uklízeček na 

víceméně všech patrech. R. Jurčo - návrh, zda mohou studenti 

zastupovat práce údržbáře či uklízečky (aspoň na poloviční 

úvazek). Návrh P. Sojka - neuklízet chodbu každý den (pouze třeba 

2-3 týdně) ale spíše se zaměřit na důkladnější každodenní úklid 

sprch a záchodů. 

- K. Junáková - dotaz na p. Benákovou - změna způsobu 

úklidu, brigády studentů, uklidit ventilace ve sprchách - 

prach, plíseň. 

6. P. Benáková - řešení odstraňování sušáků z chodeb - sušáky v 

sušárně? 

- Návrh K. Junákové - umístit sušáky do klavírní místnosti (až 

po opuštění filmaři)  

- R.Jurčo, P.Sojka nesouhlasí - vlhkost ničí klavír, okna není 

možné otevírat, protože je klavír hlučný a studenti sušáky 

pravděpodobně nebudou využívat. Klavírní místnost chce 



využívat Venuše, dramatický klub, popřípadě by mohla 

sloužit k socializaci studentů. 

- R. Jurčo - návrh umístění sušáků do prostorů nové vrátnice - 

je tam kamera, tudíž bezpečnost by byla zaručena  

- K. Junáková nesouhlasí, jelikož je to únikový východ, tak to 

není vhodné místo. 

- Budeme řešit na další schůzi, až opustí kolej filmaři a po 

prohlídce koleje  

7.  Je potřeba dát peníze dohromady a vrátit lidem peníze za účty. 

- R. Jurčo - návrh na centrální kasu. Rozhodnutí je takové, že 

kase bude decentralizovaná a každý má u sebe peníze za 

danou věc.  

8. Viz bod č.4 

9.  M. Lekeš návrh - dva provozní řády filmového klubu (jeden pro 

pandemii, jeden pro normální fungování) - vytvořit ho s koordinaci 

s vedoucí koleje. M. Lekeš zajde za p. Benákovou.  

- Kouření při akcích v klubu? K. Junáková návrh uzamknout v 

době provozu klubu všechny balkony, kvůli potenciálnímu 

hluku do dvora. Kdo by chtěl kouřit, musel by před kolej. R. 

Jurčo návrh - otevření vrátnice nové koleje? Prostor 

údržbářů jako zkratka, přes kterou by se dalo dojít na novou 

vrátnici? 

- Shodli jsme se, že až po prohlídce koleje se toto vyřeší i 

s vedením - zda je možné zavřít balkony atd. Před první 

party bude muset proběhnout “zvuková” zkouška.  

10. Informace na webových stránkách KAMu nejsou aktuální 

(podmínky ubytování v období pandemie + aktuální informace o 

ubytování).  K. Junáková  bude ohledně tohoto komunikovat s 



Mgr. Hurdovou  a zároveň ji požádá o doplnění informací na 

stránky KAM ohledně ,,doplňkových” aktivit koleje, aby  naše kolej 

působila pro zájemce atraktivněji.  

11.Vysavač nadále půjčuje Jan Klouček dle usnesení z ustavující 

schůze 6.1.2021 

12.Nástěnky, které má na starost M. Lekeš - je třeba dodat informace 

ohledně půjčování žehličky, sušáků a nářadí, dále sundat volební 

programy. 

13. Žehlička - dohodli jsme se na půjčování za 20 Kč, sušáky za 10 Kč 

a vysavač za 20 Kč. Destilovanou vodu přinese P. Sojka. Žehličku s 

žehlícím prknem a sušáky půjčuje R. Jurčo dle usnesení 3/2021. 

14.Musíme při prohlídce zjistit, zda se dané věci nachází na všech 

patrech a podle toho dále jednat. 

15.Viz usnesení 5/2021 

16.Datum příští schůze bylo stanoveno na 15. 3. 2021.  

 

Body jednání mimo program - volná diskuze 

 

1. K. Junáková - návrh sehnat ještě jednu žehličku. 

2.  Údržbáři berou věci z klubu (dle P. Sojky) - K. Junáková řešení s 

p. Benákovou 

3. Kolejní rada navrhuje “vytvořit” jednu místnost na socializaci (ne 

na párty, ale k seznamování lidí). 

4.  Fotokomora - správce je dle usnesení K. Junáková, klíč má Jan 

Klouček, takže ho předá K. Junákové.  

5. Společný návrh - klíče od únikových východů (a vchodu do dvora + 

ze dvora do klubu)  musí být k dispozici na půjčení na vrátnici pro 



kolejní radu. Návrh A. Vykouk - na zdi sklíčka s klíči pro případ 

nouze. 

6.  Host J. Klouček -  návrh na využití bývalé menzy (klavírní 

místnosti) pro dramatický kroužek a inscenace. Navrhuje vytvořit 

dramatický kroužek ve spolupráci s divadlem Venuše. Dramatický 

kroužek by měl správce podobně jako ho má klub nebo knihovna.  

7.  Návrh K. Junáková a J. Kloučka - schůzka se zástupci Venuše - 

vyřešení problému zástupců Venuše se zaměstnanci koleje. J. 

Klouček kontaktuje zástupce Venuše a K. Junáková  kontaktuje 

vedení a přijdou jako hosté.  

8.  Vedení ruší ubytovací kancelář koleje Budeč. Místní kolejní rada 

nás požádala o pomoc se sepsáním argumentů proti centralizaci 

ubytovacích kanceláří u nich i na ostatních kolejích. 

a. Vytvoříme k tomu příspěvek na naší facebookové skupině, 

kam společně sepíšeme argumenty proti rušení ubyt. 

kanceláří. 

 

Zasedání bylo ukončeno v 22:45. 

 
 
 
 
 
 


