
6. schůze KR Švehlovy 7.6. 2021

Kolejní rada Švehlova
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

Datum a čas konání: 7.6. 2021, 19:00

Místo konání: klub koleje Švehlova

Přítomní členové: Kateřina Junáková, Robert Jurčo, Martin Lekeš,

Radka Křížová, Adam Vykouk, Tomáš Vočka, Lukáš Krunčík

Nepřítomní členové: Martin Murin, Pavel Sojka

Hosté: Martin Mareš, Zdeněk Rafaj, Sára Šimková, David Klouček,

Jaro Štefunko

Zapisovatel: Radka Křížová

Zasedání bylo zahájeno v 19:00.

Kateřina Junáková předložila program zasedání. Návrh programu

zasedání byl schválen tichým souhlasem.

Program 6. schůze KR 7.6.2021

1. 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 (Díky,
Robe, Adame, Martine, Tome, Ráďo, Lukáši)



c. Odvézt knihy, které nechceme
d. seznamy knih + přivézt je
e. Zámek na knihovnu - zatím ne
f. na � výzva pro studenty - vyber ze seznamu - Rob
g. David Klouček pomůže přivézt knihy z FSV

2. Co jsme stihli/nestihli od poslední schůze
a. Robocopy
b. Klub - Opravy a matrace do oken
c. Odnost nefunkčních mikrovlnek
d. Erární nářadí
e. Židle i na balkony 1. a 2. p. - vývoj domluvy
f. Doplnění lednic - vývoj domluvy
g. Oprava sprch - vývoj domluvy
h. Baterie + linky 3.a 5. patro kuchyně - domluveno - kdy

budou?
i. Zásuvky ve studovnách 5.a 1.p. - domluveno - kdy budou?
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. Benánová 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. 2.hromadný mail
r. Martinova tiskárna :) Díky, Martine

3. Plán spolupráce s divadlem Venuše ve Švehlovce
a. domluva s p. Kultem
b. Autorské čtení a debata na podzim
c. Další akce

4. Vnitroblok



a. Hana Veselá
5. Kufrárna
6. Termín další schůze
7. Volná diskuze

a. Socha ve vnitrobloku
b. Umělecká instalace ve výklenku studovny 1.p

Ustanovení 8/2021

Kolejní rada se pokusí vytvořit web koleje Švehlova primárně zaměřený
na informace pro potenciální zájemce o ubytování na koleji.

Na přání je v zápise uveden R. Jurčo, který se zdržel hlasování. Celkem
se zdrželi hlasování tři členové.

Ustanovení 9/2021

Kolejní rada se pokusí společně s p. Veselou o zvelebení vnitrobloku.

Ustanovení 10/2021

R. Jurčo byl ustanoven správcem bazénu.

1. Shánění sponzorů na opravu knihovny je prozatím přesunuto na
léto. Na správcích knihovny (R. Jurčo a T. Vočka) je evidence
nových knih a také vytvoření cedule na ochoz (vstup je možný
pouze jednotlivě)

2. a) Problém s nefunkční Robocopy stále přetrvává. K. Junáková
navrhuje neustále volat a nahlašovat stejnou závadu.



b) Správce klubu zajdou společně za p. Benákovou se seznamem
potřebných oprav. Také požádají p. Benákovou (případně údržbáře)
o vytvoření kopií klíčů od klubu i filmové místnosti. R. Jurčo
seznámil kolejní radu s provozním řádem klubu.

c) K. Junáková zajde za udržbáři s prosbou o odnesení nefunkčních
mikrovlnek. Také požádá p. Benákovou o dokoupení chybějících
odpadkových košů.

d) Erární nářadí seženeme přes léto dle našich finančních
možností.

e) - i) Část oprav a úprav již proběhla nebo momentálně probíhá,
zbytek se bude konat v létě.

j) Nástěnky, které má na starost M. Lekeš, budou vytvořeny během
léta.

k) Ze studovny na 5. Patře vytvoříme hlasitou studovnu, tedy
prostor, kde bude možné se učit a bavit se nahlas. Na dveře se musí
vytvořit cedule s nápisem upozorňující na tuto skutečnost, aby se
předešlo případným stížnostem. Zbývající pohovky se pokusíme
zajistit během léta.

l) Přesun klavíru a odpěnování dveří je v rukou vedení. My přes léto
musíme zařídit úklid a případné vymalování místností.

m) Viz bod l). K. Junáková navrhuje uspořádat sbírku na prázdná
plata od vajec pro odzvučnění místnosti.

n) Knihobudka bude vytvořena během léta.

o) M. Lekeš zajde s novými kolejenkami za p. Benákovou. Měly by
být připravené na podzimní nástup na kolej.

p) M. Lekeš, který má na starost plánek, si poznamenal návrhy
zbytku kolejní rady a hostů. Zároveň také vytvoří sdílený
dokument, kde budeme moci dále přispívat s návrhy.



q) Tento bod nebyl projednaný a je přesunut na další schůzi.

r) M. Lekeš provozuje tisk pro ubytované ve svém pokoji. Plakát s
nabídkou umístí na nástěnku ve vestibulu.

3. Kolejní rada se shodla, že chceme dále pokračovat ve spolupráci s
divadlem Venuše.

4. K. Junáková informovala kolejní radu ohledně komunikace s p.
Veselou, která bydlí v době ve vnitrobloku. Viz usnesení

5. P. Sojka - kvůli nízkému počtu studentů na koleji zřejmě nebude
nutné kufrárnu otevřít v určité termíny, ale pouze dle konkrétních
požadavků ubytovaných.

6. R. Křížová vytvoří anketu pro termín další schůze.
7. Host J. Štefunko navrhuje oslovit podniky v okolí koleje s návrhem

slevy pro studenty ubytované na koleji (sleva za kolejenku). Kolejní
rada se spolu s hosty (především D. Kloučkem) shoduje na pokusu
o zvelebení vnitrobloku (viz ustanovení 9/2021). V návaznosti na to
jsou návrhy pro uzavírání potenciálního prostoru vnitrobloku na
noc a vydávání klíčů na vrátnici výměnou za kolejenku. Na
facebookové skupině koleje můžeme získat předměty jako jsou
slunečníky či jiné podobné vybavení.  Dále K. Junáková navrhuje
kontaktovat profesionálního sochaře ohledně sochy p. Benákové v
životní velikosti. Potenciální místa pro umístění sochy jsou střecha
divadla Venuše či přímo ve vnitrobloku. Každá další schůze kolejní
rady by začala uctívacím rituálem před sochou. Specifika rituálu
upřesníme na další schůzi.

Zasedání rady bylo ukončeno ve 21:36.


