
7. schůze KR Švehlovy 15. 7. 2021

Kolejní rada Švehlova
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

Datum a čas konání: 5.7. 2021, 19:00

Místo konání: klub koleje Švehlova

Přítomní členové: Kateřina Junáková, Róbert Jurčo, Martin Lekeš, Tomáš

Vočka

Nepřítomní členové: Lukáš Krunčík, Pavel Sojka, Radka Křížová, Martin

Murin, Adam Vykouk

Hosté: David Klouček

Zapisovatel: Kateřina Junáková

zasedání bylo zahájeno v 19:10.

Kateřina Junáková předložila program zasedání. Návrh programu zasedání

byl schválen tichým souhlasem.

Program 5. schůze KR 17.5.2021

1. Změny v členství KR
2. Správcování
3. Plán domluvené práce v letních měsících (hudební místnost,

knihobudka, webové stránky, opravy klubu, nástěnky...)
4. Plán realizace akcí ve Venuši
5. Termín další schůze
6. Volná diskuze

1. Lukáš Krunčík, Pavel Sojka, Martin Murin a Adam Vykouk odchází k 1.7. z
kolejní rady. Doplňující volby proběhnou při nejbližší příležitosti na podzim.

2.
a. Správci klubu se po odchodu Pavla Sojky stávají: Róbert Jurčo (hlavní

správce), Tomáš Vočka a Kryštof Krsek (pomocní správci). Funkce
mají stejné, jen klíče má u sebe (než se vyrobí nové i pro pomocné
správce) a za vedoucí p. Benákovou chodí přednostně hlavní správce.



b. Filmová místnost - Správcem je Martin Lekeš. Má u sebe klíče a
povoluje přístup do filmové místnosti. Nemělo by se stávat, že se hosté
nebo správci klubu rozhodnou bez předchozí domluvy s Martinem ve
filmové místnosti trávit čas.

c. Vysavač spravuje a půjčuje Róbert Jurčo u sebe na pokoji.
d. Kasu kolejní rady bude mít Róbert Jurčo u sebe na pokoji. (finance se

zapisují do souboru ÚČTY na disku kolejní rady)
e. Kufrárnu spravuje Radka Křížová, klíče od kufrárny a gymnasťáku

bude mít sebe na pokoji. Pořídila aktuální fotografie místností, aby
bylo jasné, v jakém stavu je přebírá a jaké věci se v nich nachází.

f. FB Švehlovka - je třeba změnit správce z Pavla Sojky na všechny
aktuální členy kolejní rady. Kateřina Junáková tuto změnu zařídí.

g. Kumbál - Na podzim KR znovu otevře téma spravování kumbálu
(Půjčování sušáků, mopu, žehličky…). Případně vyrobíme více klíčů, aby
neleželo spravování jen na Róbertovi (a Kateřině Junákové jako
výpomoci)

3.
a. Červenec

i. Tisk cedulí
1. Martin Lekeš zhotoví a vytiskne cedule - Hlučná

studovna, Vstup na ochoz jen po jednom nebo v
doprovodu správce knihovny, půjčování vysavače u
Róberta

ii. Klub
1. Správci klubu Róbert a Tomáš Vočka vytisknou seznam

potřebných oprav a domluví je s p. Benákovou
2. Správci Róbert a Tomáš Vočka aktualizují jména správců

v provozním řádu
3. Správci Róbert a Tomáš Vočka domluví výrobu klíčů, aby

je tak mohli mít u sebe všichni správci klubu
4. Správci klubu Róbert a Tomáš Vočka domluví s Davidem

Kloučkem dopravu stolního fotbálku do klubu
iii. Mikrovlnky - Róbert Jurčo obejde všechny mikrovlnky a

zaznamená jejich funkčnost. Kateřina Junáková následně
domluví předání nefunkčních mikrovlnek údržbářům a postará
se o sehnání a doplnění funkčních mikrovlnek.

iv. Kolejenky - Martin Lekeš přijde za p. Benákovou a domluví, co
je potřeba.

v. Knihovna
1. Nebudeme hledat sponzory na opravu knihovny, Kateřina

Junáková napíše e-mail panu Otto Kultovi a jednání s
památkáři zruší.



2. Správci Tomáš Vočka a Róbert Jurčo domluví opravu
světla v malé knihovně

3. Na schodiště vedoucí k uchozu správci knihovny Tomáš
Vočka a Róbert Jurčo umístí ceduli (“Vstup pouze po
jednom nebo v doprovodu knihovníka”)

4. Prozatím nebudeme knihovnu zamykat
5. Správci knihovny Róbert Jurčo a Tomáš Vočka zaevidují

nové knihy
6. Kateřina Junáková domluví s městskou knihovnou

vyzvednutí velkého množství knih ze skladu v Jenči u
Prahy celkově za 1Kč. Tři členové rady (nebo přátelé) se
pro knihy v průběhu července vypraví. Vývoz knih a cesta
do Jenče proběhne až po sehnání dodávky.

vi. Pohovka - Sháníme alespoň jednu pohovku do “hlučné
studovny” v 5. patře. Nejdříve je třeba zajistit auto či dodávku.

vii. Slevy pro ubytované v podnicích- Jaro Stefunko se pokusí
vyjednat v blízkých podnicích slevy pro studenty výměnou za
reklamu na kolejních nástěnkách, prospektu pro nové studenty,
webových stránkách, FB Švehlovce, hromadném emailu všem
ubytovaným a letácích v posilovně a studovnách.

b. Srpen
i. Kufrárna / kolárna- vymyslíme jak kontaktovat majitele

neoznačených věcí/kol , které jsou v kufrárně a kolárně uloženy,
a jakou lhůtu pro vyzvednutí stanovíme. Dohodneme se, co
uděláme s koly a věcmi, které nikomu nepatří. - více na příští
schůzi

ii. Erární nářadí a materiály pro realizaci knihobudky
1. Za peníze z kasy KR koupíme erární nářadí a materiál pro

výrobu knihobudky
iii. Knihobudka

1. Je třeba sehnat vrtačku. Realizace se ujme Martin Lekeš
a Kateřina Junáková

iv. Hudební místnost 1 a 2
1. Údržbáři odpěnují dveře a vymění zámky, Kateřina

Junáková domluví systém půjčování klíčů na vrátnici.
2. KR vynese nepotřebné věci z hudebních místností
3. KR nakoupí bílou barvu, válečky, tyč na malování strop,

odkapávadlo, které budou zpětně proplaceny kolejí.
4. Odzvučnění místností - Sehnat plata vajec nebo akustické

pěnové matrace. (Požádat kolej o proplacení?) Je potřeba



se podrobněji domluvit na provedení odzvučnění a
sehnání materiálu.

5. Přesun klavíru zajistí KaM, ladění zajistí KaM (Klára
Supíková - sponzor ladění) - proběhne, až budou hudební
místnosti vymalované a odzvučněné.

c. Konec srpna/ začátek září
i. Webové stránky - Martin Lekeš, Kateřina Junáková, (Radka

Křížová…)
ii. Prospekt pro studenty - Martin Lekeš, Kateřina Junáková,

(Radka Křížová…)
iii. Sepsání druhého hromadného e-mailu pro ubytované - Kateřina

Junáková, (Radka Křížová…)
iv. Reklamní letáky podniků do studoven a posilovny - Martin

Lekeš
v. Nástěnky - Martin Lekeš

vi. Plánek koleje - Martin Lekeš
vii. Bude třeba obstarat vyvezení knih, které nechceme v knihovně

d. 15.9. - začátek nástupu na kolej
i. Aktualizována FB Švehlovka

ii. Připraveny webové stránky (Studenti upozorněni na jejich
existenci)

iii. Nachystán prospekt (vydávání se smlouvou?)
iv. Nachystány kolejenky
v. Nachystány reklamy v posilovně, studovnách (slevy vyjednány)

vi. Hotové nástěnky a plánek
vii. Chystání doplňujících voleb - Kateřina Junáková

viii. Domluvení prohlídek koleje pro nově ubytované - Kateřina
Junáková

ix. Domlouvání akcí ve Venuši!! - Akce je třeba dva měsíce předem
hlásit

x. Rozeslání druhého hromadného e-mailu - zařídí Kateřina
Junáková

xi. Problém Kufrárny / gymnasťáku / kolárny vyřešen
xii. Všechen nábytek sehnán

xiii. Knihobudka hotova
xiv. Erární nářadí nachystáno k půjčování
xv. Hudební místnost 1 a 2 jsou funkční a nachystané k provozu

xvi. Klub je opraven a nachystán k provozu
xvii. Knihy v knihovně jsou evidovány, nechtěné knihy odvezeny,

nové knihy přivezeny knihovna má ceduli a  světlo je opraveno
xviii. na každém patře funkční mikrovlnka



xix. Kolej opravena: Robocopy, zásuvky navíc, oprava baterií v
kuchyních, oprava sprch, dokoupeny lednice?, Židle navíc do
1.-3. patra?

xx. Vyjednány změny ve vnitrobloku
4. Do příští schůze se zamyslíme nad možnými akcemi a pokusíme se začít s

jejich domlouváním. Kateřina Junáková zjistí, jestli divadlu prodlouží
smlouvu a zda bude na podzim fungovat.

5. O termínu další schůze se bude hlasovat na FB skupině KR. Proběhne
pravděpodobně během srpna.

6.
a. Známý Davida Kloučka chce věnovat stolní fotbálek do kolejního

klubu. KR jednohlasně souhlasí. Správci klubu rozhodnou o jeho
umístění.

b. KR (Tomáš Vočka) se pokusí zajistit občasné vypůjčení dodávky nebo
auta některého z obyvatelů Švehlovky. Kateřina Junáková se S p.
Benákovou se pokusí vyjednat parkovací místo ve vnitrobloku pro
studenta, který by byl ochoten KR svým autem občas vypomoci.

c. Větší místnost ve studovně v 5. patře by mohla sloužit během semestru
jako společenská místnost/ hlasitá studovna a ve zkouškovém období
jako tichá studovna. Kateřina Junáková tento návrh projedná s p.
Benákovou. (Cedule na dveře - Hlasitá studovna)

d. KR jednohlasně souhlasí s návrhem Davida Kloučka o využití
vnitrobloku. S Kateřinou Junákovou přednesou p. Benákové návrh o
realizaci posezení ve vnitrobloku a jeho další využívání.

Zasedání rady bylo ukončeno ve 21:30


