
4. schůze KR Švehlovy 19. 4. 2021

Kolejní rada Švehlova
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

Datum a čas konání: 19.4. 2021, 19:00

Místo konání: klub koleje Švehlova

Přítomní členové: Kateřina Junáková, Pavel Sojka, Robert Jurčo,

Lukáš Krunčík, Radka Křížová, Martin Lekeš, Adam Vykouk,

Tomáš Vočka

Nepřítomní členové: Martin Murin

Zapisovatel: Radka Křížová

Zasedání bylo zahájeno v 19:00

Kateřina Junáková předložila program zasedání. Návrh programu

zasedání byl schválen tichým souhlasem.

Program 4. schůze KR 19.4.2021

1. Informace ohledně spolupráce s divadlem Venuše ve Švehlovce
2. Rekapitulace schůze Grémia
3. Knihovna
4. Co jsme stihli/nestihli od poslední schůze

a. Robocopy
b. Baterie + linky 3.a 5. patro kuchyně
c. Zásuvky ve studovnách 5.a 1.p.
d. Smetáčky, lopatky, smetáky do každé kuchyně
e. 1 mop
f. Letáky pomoc nemocným
g. Klíče od kumbálu pro Katku a Roba
h. Provozní řád klubu



i. Nástěnky
j. Sečtení nábytku ve studovnách
k. Mikrovlnky nabízené vedením
l. Hudební místnost a klavír
m. Knihobudka
n. Malé kolejenky
o. Shánění knih
p. 2. hromadný e-mail
q. Anketa "Co chceme změnit ve Švehlovce?"/nahlašování závad

na koleji?
r. Projít koupelny a kuchyně na celé koleji a zjistit, co je rozbité.

5. Termín další schůze
6. Volná diskuze

Ustanovení 7/2021

Kolejní rada odsouhlasila dresscode, který musí dodržovat i hosté
účastnící se kolejních rad.  :)

1. K. Junáková předala kolejní radě informace od Mgr. Hurdové a p.
Benákové. Pro prohlídku Venuše jsme předběžně vybrali datum
17.5. 2021, musíme se však nejdříve domluvit s p. Čermákem.

2. R. Křížová a K. Junáková sdílely s kolejní radou informace
ohledně poslední schůze Grémia s ohledem na relevantní body pro
naši kolej.

a. Jednohlasný souhlas se snahou o vybojování stipendia a
drobných úlev (neplacení praček, posilovny…) pro KR, za cenu
vyššího dohledu nad prací KR a pozměnění její funkce.

3. K. Junáková předala informace ohledně schůzky s p. Kultem -
čekáme na posudek památkářů ohledně opravy ochozu, pak se
uvidí.

a. R.Jurčo navrhuje úklid knihovny a zařazení nových knih.
K.Junáková navrhuje úklid knihovny a utření prachu a
zapojení knižního klubu Čtoucí Mi Nervy. Dále se celá rada
shoduje na tom, že začneme shánět další knihy do knihovny
přes antikvariáty, fakultní knihovny apod. V neposlední řadě



bude znovu vytvořena výzva pro studenty - na facebooku
Švehlovky i na nástěnkách.

b. Zámek na knihovnu - Katka J. domluví s p. Benákovou
4.
a) Robocopy - dle K. Junákové již dojde k opravě.
b) K. Junáková - Domluvené, objednané, bude to co nejdříve.
c) K. Junáková - Domluvené, ale bude to za delší dobu (měsíc).
d) K. Junáková - Prostředky k úklidu jsou na místě. P. Sojka společně

s R. Křížovou vytvoří příspěvek na facebook ohledně těchto
nových záležitostí, společně s fotkami, pro lepší informovatelnost
studentů (viz níže).

e) K. Junáková - Mop je na místě.
f) Letáky roznesené nejsou.
g) R. Jurčo i K. Junáková mají klíče od “kumbálu”, který využívají pro

uskladnění žehlícího prkna,  sušák a mop k půjčování studentům.
h) P. Sojka má na starost dokončení provozního řádu v klubu v

nejbližší době.
i) M. Lekeš má na starost vytvoření nových nástěnek v nejbližší době.
j) Nábytek je na všech místech doplněn, chybí už jen čtyři pohovky a

pět židlí do studovny na 5. Patře - kolektivně budeme hledat.
k) Na koleji se nachází deset funkčních a tři nefunkční mikrovlnky

(celkový počet kuchyní je 19). Kolejní rada se dohodla na tom, že
nákup nových mikrovlnek od vedení nepožadujeme - chceme místo
toho raději nové ledničky (Alespoň některé). Pokud se našemu
návrhu nevyhoví, budeme se muset znovu sejít a domluvit se na
dalším postupu.

l) Kolektivně navrhujeme přesunutí klavíru do Hudební místnosti, p.
Benáková si to promyslí.

i) Přesunutí klavíru do místnosti v přízemí a otevřely by se
zapěnované dveře + ladění klavíru (Klárka Supíková zaplatí
ladění, p. Benáková domluví přesun s Mgr. Hurdovou).

ii) Další hudební místnost by mohla být hned vedle nové
místnosti na klavír (Studenti se na KR obraceli s žádostí o
prostor ke hraní na housle, saxofon…) Tato místnost je plná
starých věcí (které by bylo třeba přesunou do místnosti



naproti, která je ve špatném stavu a není k ničemu využívána)
- Katka J. se zeptá p. Benákové  ((Prázdná místnost 3 by
mohla být využívána např. divadlem Venuše - I na to se Katka
J. zeptá))

iii) Zajistit oddělení těchto prostor od prostor divadla Venuše
m) M. Lekeš má na starost knihobudku, návrh již má, ale čeká na

otevření obchodů se stavebními potřebami. Pája S. pomůže
navrtat.

n) M. Lekeš představil kolejní radě návrh na malou kolejenku -
přední strana je hotová, ale je třeba dodělat zadní stranu. R. Jurčo
navrhuje na zadní stranu umístit odkaz na facebookovou skupinu
Švehlovky.

o) P. Sojka a R. Křížová vytvoří velký příspěvek na facebookovou
skupinu Švehlovky, který bude studenty informovat o nových
vymoženostech na koleji, dále v něm bude i výzva na sbírku knih a
také na závěr menší anketa o nových nápadech pro kolej. Tento
formát také přeneseme do emailové formy + informují, že se kolej
příští rok nezavírá!! ŽIDLE NA BALKONECH se nesmí brát ani
přehazovat na jiné balkony, jinak nám je vedení vezme a nebudeme
mít nic.

i) Výzvu shánění knih přidá na nástěnky přidá Martin L. a
Katka J. obvolá knihkupectví, antikvariáty a knihovny s
prosbou o knihy.

p) Radka K. a Pája S. vytvoří podobným způsobem jako příspěvek na
� z bodu o) + informují, že se kolej příští rok nezavírá!!

q) viz o) a p)
r) Katka J. prošla kuchyně (rozbité na 3.p. 5.p a 4.p SK), Martin M.

projde koupeny

5. Anketu jako takovou jsme jako kolejní rada zavrhli, místo toho bude
vytvořen příspěvek na facebookové skupině Švehlovky a email (viz bod
4.o a 4.p).



6. Termín další schůze byl předběžně stanoven na 17.5. 2021.

7. Volná diskuze - T. Vočka navrhuje vyvěšení plakátu se členy kolejní
rady do vitríny u vnitřního vchodu na vrátnici z důvodu předejití
problému s vrátnými (vydání klíčů apod.). L. Krunčík navrhuje zjistit,
zda by místo kompletní rekonstrukce Švehlovky nestačilo v nejbližší
době opravit střechu, čímž by se získal delší čas na shánění peněz pro
kompletní rekonstrukci.

Zasedání bylo ukončeno ve 20:50.


