
Schůze KR koleje Švehlovy 9.9.2021
Program

1. Změna členství v KR
2. Doplňující volby do KR
3. Rekapitulace poslední schůze Grémia
4. Po jsme stihli/nestihli v létě
5. Asistence při zápisech
6. Prospekty, webové stránky, nástěnky, hromadný e-mail
7. Organizované prohlídky koleje pro nově ubytované

Začátek schůze ve vnitrobloku - 19h

Zúčastnili se - Kateřina Junáková, Robert Jurčo, Tomáš Vočka
Zapisovala - Kateřina Junáková

1. Odchází: Pavel Sojka, Martin Murin, Adam Vykouk, Lukáš Krunčík a Radka Křížová.
a. Doplňující volby vyhlásí Grémium koncem září, proběhnou během října.
b. Bližší domluva na příští schůzi KR

2. Viz bod 1.

3. Schůze byla zrekapitulována, mluvilo se především o slevách pro členy KR, mustru
komunikace vedení-KR- ubytovaní, webových stránkách kolejí, náboru KR na jiných
kolejích, stipendiu pro členy KR a financích pro KR. Zápis je možné dohledat na FB
skupině KR nebo na disku KR, v budoucnosti také na stránkách KaMu.

4. Rekapitulace letní práce KR a vedení Švehlovy koleje (viz podrobný plán letních prací
v zápise schůze KR ze dne 5.7.)

a. Stihlo se:
i. Vnitroblok je témeř dokončen

ii. Klavírní místnost je témeř nachystána pro přesun klavír (dodělávání 3.
nátěru), zkušebna je témeř nachystána

iii. Knihovna doplněna o několik tisích kvalitních odborných knich i beletrii,
jsou z poloviny zaevidovány, nepotřebné knihy jsou odvezeny. Knihovna
je čistá a doplněna o pěknou tlumeně oranžovou pohovku. Knihovna je
označena cedulí o limitu vstupu na ochoz a světlo v menší místnosti je
opraveno.

iv. Studovna v 5. patře je doplněna o velmi kvalitní prostorné pohovky.
v. Sprchy na celé koleji jsou opraveny

vi. Kuchyně ve 3.p SK je opravena
vii. Klub je téměř nachystán

viii. Studentské webové stránky témeř nachystány



ix. Zařízeny kolejenky malého formátu
x. Filmová místnost je doplněna o pohovku a je plně funkční a uklizená

xi. Nástěnky jsou částečně doplněny
xii. Klub opraven

b. Zatím stále na programu:
i. Pomoc ubytovatelkám a paní Benákové při nástupech mezi 14. a 30.9.

(Neusáte budou přítomní dva členové KR a dobrovolních, kteří budou
radit a rozdávat manuál chodu koleje.)

ii. Knihobudka
iii. Slevy pro ubytované v podnicích a letáky na nástěnkách
iv. Více zásuvek ve studovnách a knihovně
v. Židle na všechny balkony

vi. Zatěsnění oken v klubu a úklid klubu a fotbálek pro klub
vii. Přesun Klavíru

viii. Funkční mikrovlnky na všech patrech (zařizuje Robert Jurčo)
ix. Manuál s infomacemi o možnostech a chodu koleje pro nově ubytované

(který bude KR rozdávat mezi 14. a 30.9. vrámci pomoci s nástupy)
x. Hromadný informační e-mail o chodu koleje a jejích možnostech pro

obyvatele Švehlovy koleje
xi. Komenované prohlídky koleje pro skupiny obyvatel po koleji

xii. Domluva na akcích v prostoru divadla Venuše
xiii. Kufrárna/kolárna – kontakování majitelů neoznačených věcí
xiv. Erární nářadí
xv. Vyplatit Davidu Kloučkovi 500Kč z financí KR (získaných z půjčování

vysavače), které investoval do paletového nábyku ve vnitrobloku
xvi. Znovu zavolat do Robocopy pro potíže s tiskem

5. Organizuje Radka Křížová. Zapisujeme se do časových slotů, na každý slot jdou vždy dva
studenti – 14-30.9. – po až čt 8-11h a 12:45 až 15h, pa 8-11h. Jde o urychlení nástupu a
prevenci tvoření front. Budeme také rozdávat náš studentský manuál k chodu koleje.

6. Manuál sepíšeme a vytiskneme o víkendu 11.-12.9. Webové stránky, nástěnky a
hromadný e-mail vyřeíme v druhé polovině září.

7. Na organizovaných prohlídkách se dohodneme podrobněji na příští schůzi KR.

8. Termín příští schůze bude v pondělí 4.10. v 19h ve vnitrobloku nebo ve studentském
klubu.

9. Volná diskuze:
a. Vnitroblok – Robert Jurčo navrhuje, aby se studenti při půjčení grilu museli, při

zapůjčení klíče od garáže, zapsat na vrátnici na seznam, kde bude vždy jméno a
datum. Tím se zajistí, že bude gril udržován v dobrém stavu a bude možné
dohledat, kdo případně gril poničil nebo zašpinil. Více na toto téma na příští
schůzi.

b. Vytvoříme chat pro KR a dobrovolník a tematikou pomoci se zápisy. Více po
domluvě s Radkou Křížovou.



c. Je třeba se dohodnout s Pavlem Sojkou a Kuklou na označení jednoho aktuálního
člena KR jako správce FB skupiny Švehlovky, abychom mohli měnit informace,
atd. Více na příští schůzi.

d. Tomáš Vočka podává návrh o zajištění osvětlení vnitrobloku. Více po domluvě
s Davidem Kloučkem.

Konec schůze – 20h


