
8. schůze KR Švehlovy 16.8 2021

Kolejní rada Švehlova
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

Datum a čas konání: 16.8. 2021, 19:00

Místo konání: online

Přítomní členové: Kateřina Junáková, Martin Lekeš, Radka

Křížová, Tomáš Vočka

Nepřítomní členové: Martin Murin, Pavel Sojka, Lukáš Kručník,

Adam Vykouk, Robert Jurčo

Hosté: David Klouček

Zapisovatel: Radka Křížová

Zasedání bylo zahájeno v 19:00.

Kateřina Junáková předložila program zasedání. Návrh programu

zasedání byl schválen tichým souhlasem.

Program 8. schůze

1. Vnitroblok
2. Knihovna
3. Nová klavírní místnost a zkušebna
4. Venuše



5. Klub
6. Péče o nově ubytované (spolupráce s ubytovací kanceláří v

nástupních termínech, prospekty, prohlídky, web, hr. e-maily...)
7. Postup ostatní prací dohodnutých na 7. schůzi (restaurace, zásuvky,

mikrovlnky, knihobudka...)
8. Volná diskuze

1. Projekt Humanizace vnitrobloku je v plném proudu a pod
taktovkou K. Junákové a D. Kloučka. K. Junáková se
pokusí zjistit, zda by šlo umístit do vnitrobloku také altánek.

2. K. Junáková zařizuje výkup a odvoz nechtěných knih
antikvariátem. Dále nás informuje o opraveném světle a také
děkuje M. Lekešovi za vytvoření a vylepení cedule na ochoz.
V středu 19.8 proběhne akce (též organizovaná K.
Junákovou) ve skladu v Jenči, kde si budeme moci
vyzvednout knihy zdarma pro knihovnu. Doprava bude
zajištěna dodávkou s řidičem zprostředkovanou KAM.
Dodávka se také využije pro vyzvednutí objednávky dveří
pro p. Benákovou.

3. K. Junáková společně s A. Vykoukem třikrát vymalovali
novou klavírní místnost, za což jim patří velký obdiv a velký
dík. Kolejní radu kolektivně trápí možnost toho, že se klavír
bude přesouvat do nové klavírní místnosti z menzy zbytečně,
jelikož menza nakonec nebude využita pro výměnný obchod
s divadlem Venuše - K. Junáková bude kontaktovat p.
Čermáka ohledně budoucnosti Venuše, od čehož se budou
odvíjet naše další kroky.

4. K. Junáková se pokusí o opětovné kontaktování p. Čermáka
ohledně budoucnosti Venuše. Zprávy od p. Čermáka pro nás
budou klíčové, jelikož pouze na základě nich můžeme
připravovat návrhy na možné akce ve Venuši a také naši
vzájemnou spolupráci.

5. Klub - pokračuje se v opravách. Je třeba klub uklidit a
nařezat matrace do oken (zvukotěsnění)

6. R. Křížová má na starost organizaci spolupráce s ubytovací
kanceláří v nástupních termínech a na schůzi seznámila
radu s detaily tohoto projektu. Tato spolupráce zahrnuje



pomoc nově ubytovaným vyplnit potřebné dokumenty,
urychlení fronty a zodpovídání dotazů. Mimo jiné zde také
budeme rozdávat naše letáky s důležitými informacemi.

K. Junáková navrhuje vytvořit jednu samostatnou nástěnku
o historii Švehlovky, na kterou již sbírá informace z různých
zdrojů. Společně jsme také navrhli vytvořit prostor pro
upozornění studentů na říjnové volby do poslanecké
sněmovny za účelem motivace studentů jít k volbám. Více se
kolejní rada ohledně těchto akcí domluví na příští radě,
těsně před nástupem nově ubytovaných na kolej.

7. Projekt “slevy v restauracích apod.” je stále v rukou Jara
Štefunka, který bude v projektu pokračovat po návratu z
dovolené. K. Junáková získala svolení Mgr. Hurdové
ohledně využití nástěnek na koleji jako reklamní plochy pro
restaurace, poskytující slevu pro ubytované na koleji.

K. Junáková společně s M. Lekešem změří rozměry
knihobudky pro nákup materiálu. Dále je potřeba zjistit stav
všech mikrovlnek na koleji a nefunkční označit pro odvoz
udržbáři - K. Junáková tímto pověřuje R. Jurča, jelikož by
jinak “byla jako šašek”.

8. Termín další schůze byl předběžně stanoven na první týden
v září. R. Křížová vytvoří anketu na facebooku. K. Junákové
zve členy kolejní rady na schůzku Grémia 26.8.

Zasedání bylo ukončeno ve 21:17.


