
5. schůze KR Švehlovy 17. 5. 2021

Kolejní rada Švehlova
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

Datum a čas konání: 17.5. 2021, 17:00

Místo konání: klub koleje Švehlova

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

Martin Lekeš, Radka Křížová, Adam Vykouk, Tomáš Vočka,

Martin Murin

Nepřítomní členové: Lukáš Krunčík

Hosté: Sára Šimková, Jaro Stefunko

Zapisovatel: Radka Křížová

Zasedání bylo zahájeno v 17:00.

Kateřina Junáková předložila program zasedání. Návrh programu

zasedání byl schválen tichým souhlasem.

Program 5. schůze KR 17.5.2021

1. Rekapitulace schůze rady KaM ze 6.5.
2. Rekapitulace schůze Grémia ze 13.5.
3. Výsledky ankety "Co chceme změnit ve Švehlovce?"
4. Chceme na � profil KR, ze kterého bychom psali příspěvky?
5. Knihovna

a. Shánění sponzorů na opravu knihovny - p. Benáková je pro
i. Vstup na ochoz povolen po jednom, varování pro ostatní...

b. Vybrat knihy, uspořádat knihovnu - evidovat knihy, odvézt knihy,
které nechceme

c. Zámek na knihovnu - zatím ne
d. Shánění knih + schůze s ediční komisí - shrnutí infa



6. Co jsme stihli/nestihli od poslední schůze
a. Robocopy
b. Židle i na balkony 1. a 2. p. - vývoj domluvy
c. Doplnění lednic - vývoj domluvy
d. Baterie + linky 3.a 5. patro kuchyně - domluveno - kdy budou?
e. Zásuvky ve studovnách 5.a 1.p. - domluveno - kdy budou?
f. Smetáčky, lopatky, smetáky do každé kuchyně - hotovo
g. 1 mop - bude v kumbále - hotovo
h. Letáky - pomoc nemocným - hotovo
i. Provozní řád klubu
j. Nástěnky -  žehlička, prkno, nářadí, sundat volby, mop…
k. Sečtení nábytku ve studovnách - 2-3 pohovky do stud. 5. patro
l. Přesunutí klavíru, ladění klavíru (Klárka Supíková zaplatí ladění) -

vývoj domluvy (p. Benáková teď domlouvá s Mgr. Hurdovou, dveře
odpěnují, můžeme vymalovat, můžeme odzvučnit)

m. 2. hudební místnost - vývoj domluvy (může být, není topení, je
harampádí, vymění se dveře)

n. Knihobudka
o. Malé kolejenky
p. plánek pro studenty - kde co je, jaké jsou možnosti...
q. Informování studentů, že se naše kolej nezavírá - hotovo
r. 2.hromadný mail

7. Informace ohledně spolupráce s divadlem Venuše ve Švehlovce
8. Potřeba oprav sprch - zjistí Martin Murin
9. Jak to bude příští rok s posilovnou?
10. Termín další schůze
11. Volná diskuze

1. K. Junáková podala radě informace ze schůze rady KAM.
2. Schůze Grémia 13.5. 2021 neproběhla.
3. K. Junáková přednesla výsledky ankety pro obyvatele koleje

Švehlova, která byla umístěna na facebookové skupině koleje
Švehlova. Z výsledků ankety plyne následující: Musíme sehnat
erární nářadí (např. kladivo, kleště, šroubovák, hřebíky, šrouby) dle
finančních možností. Studenti projevili velký zájem o kolejenky
velikosti občanky, které má na starost M. Lekeš. Dle něj bude nová
kolejenka již od září 2021 pro nový nástup na kolej. Musí tomu ale



předcházet schůze s p. Benákovou a následná komunikace K.
Junákové s Mgr. Hurdovou. Dále je také velký zájem o filmovou
místnost s pravidelným promítáním (opět v režii M. Lekeše) a
sportovní akce - K. Junáková navrhuje například pingpongový
turnaj. M. Lekeš je mimojiné pověřený výrobou “plánku” koleje
pro nováčky. Jako potěšující shledáváme ten fakt, že o vše je
alespoň minimální zájem. Jedině fotokomora nezaznamenala moc
velký úspěch.

4. Kolejní rada projednala tento bod a odhlasovala nový styl
komunikace na facebookové skupině koleje Švehlova a to
následující - společný profil se vytvářet nebude a oficiální
příspěvky od různých členů KR budou sjednoceny tak, aby bylo
jasné, že se jedná o zprávy z KR (“novinky z kolejní rady”,
vykřičníky, apod.).

5. Dle správců knihovny (R. Jurčo a T. Vočka) se prozatím nové knihy
evidovat nebudou. Na starost mají také odvoz knih, které
nechceme a vytvoření cedule na ochoz (vstup umožněn pouze
jednotlivě). R. Jurčo vytvoří na facebookové skupině výzvu, kde si
lidé budou moci vybrat knihy ze zaslaných seznamů z fakultních
knihoven. K. Junáková připomněla, že pro dané knihy si budeme
muset přijet sami, což je potřeba v budoucnu zorganizovat. Host
Jaro Stefunko navhruje, že by studenti mohli nechávat své
vypracované otázky a jiné materiály k učení v knihovně, kde se
budou moci půjčovat.

6. a) K. Junáková musí kontaktovat Mgr. Hurdovou ohledně stále
nefunkční Robocopy. M. Lekeš se mezitím pokusí zprovoznit
tiskárnu pro soukromý tisk.
b) - g) Na opravy se bude čekat ještě minimálně měsíc, ostatní věci
jsou již zařízené.
h) M. Lekeš roznese zbytek letáků - nabídka pomoci nemocným
i) Dle P. Sojky je provozní řád klubu hotový.
j) Na nástěnkách se budou nacházet všechny důležité informace
včetně těch, které jsou vyjmenované v programu.
k) Stále nám schází 2-3 pohovky do studovny v 5. Patře.



l) - m) V létě uspořádáme uklízecí akci, kdy se prostory uklidí a také
se mohou vymalovat barvou. Je potřeba tam vyřešit topení.
n) Dle M. Lekeš bude hotová během léta, dle našich finančních
možností.
m) Nové malé kolejenky budou připravené od září na nový nástup
na kolej.
l) Kolejní rada se shodla na tom, že 2. informativní hromadný email
je vhodné připravit a zaslat v časové ose nástupu na kolej na
podzim.

7. V rámci schůze kolejní rady proběhla také prohlídka prostor
divadla Venuše s p. Čermákem. V divadle jsme diskutovali možné
podmínky pro naši spolupráci, ze kterých vyplývá, že musíme
promyslet plán akcí dopředu (měsíc až dva), a ten dále konzultovat
s p. Čermákem. V případě větších akcí (např. plesu) je potřeba naše
komunikace s p. Benákovou a Mgr. Hurdovou. Spolupráce s p.
Čermákem se nese ve velmi přátelském duchu.

8. M. Murin přednesl kolejní radě výsledky své obchůzky kolejních
koupelen s přesným stavem a návrhy oprav jednotlivých sprch.
Tyto konkrétní informace zašle K. Junáková Mgr. Hurdové a
pokusí se společně vykomunikovat opravy.

9. Následující školní rok bude posilovna stále pod vedením bratrů
Murinů.

10. Termín další schůze byl předběžně stanoven na 7.6. 2021.
11. K. Junáková domluví s p. Benákovou úklid mikrovlnek

uklízečkami. Je třeba také dosáhnout domluvy ohledně komunikace
se studenty emailem, místo vylepování informací na dveře či výtah
(např. oznámení o uzávěru vody apod.)

Zasedání rady bylo ukončeno ve 21:05.


