
Schůze KR koleje Švehlovy 15.11.2021
1. Přivítání nových členů KR a volba předsedy a místopředsedy

o Byl odsouhlasen program schůze.
o Proběhlo pasování nových členů KR a předání plášťů KR
o Proběhla volba předsedy a místopředsedy tajným hlasováním

▪ Kateřina J. byla zvole předsedkyní
▪ David K. byl zvolen místopředsedou

o Kateřina  J.  –  Všechny  informace  k aktivitám  KR  jsou  na  disku  KR  –
kolejni.rada.svehlova@gmail.com 

o Kateřina J. - Návrhy na program schůze lze předsedovi KR posílat do 7 dnů
před termínem schůze.

2. Vysvětlení úlohy KR v kontextu KaM UK a aktuální informace z Grémia a Rady
KaMu

o Kateřina J. – vysvětlení chodu KaM UK. (při dotazech se obracejte přímo na
ni).

o Kateřina J. – blíží se plénu KaM. Kateřiny J. a Nikoly Bartkové (Budeč) byly
nominovány do Rady KaM.

o Kateřina J. – nedávné aktivity Grémia 
▪ Komunikační mustr (komunikace mezi vedením, KR a ubytovanými)
▪ Slevy pro členy KR
▪ Nábor nových KR
▪ Do budoucna snaha o získání stipendií pro členy KR
▪ Snaha o větší vliv KR na chod KaM

3. Ohlédnutí se za prací KR, plány a jejich vývoj
o Kateřina  J.  -  Rekapitulace  odvedené  práci  v posledním  roce  (lze  dohledat

v minulých zápisech schůzí) 
o Plánováno a zařízeno, ale třeba dokončit: 

▪ Zásuvky  do  studoven  –  slíbeno  vedoucí  koleje,  budou  instalovány
v brzké době 

▪ Více židlí na balkony – 5-6 židlí slíbeno vedoucí koleje
▪ Jakub Š. Zjistí na jaká patra 

▪ Přesun klavíru - Malujeme novou klavírní místnost, vedle bude ještě
zkušebna, Domluven tam i koberec. Ladění klavíru zaplatí studentka. v
Menze vznikne díky tomu nový prostor pro kluby a příležitostně pro
divadlo Venuše ve Švehlovce. 

▪ Katka J. zajistí vyhlášení brigády na malování a další úpravy
nové klavírní místnosti a zkušebny

▪ Knihobudka – Mgr. Hurdová přislíbila pomoc truhláře. 
▪ Katka J. domluví podrobnosti realizace

▪ Další projekty podrobněji rozvedeny v následujících bodech programu
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4. Aktivita KR v kontextu covid-19 (pomoc nemocným, informování apod.)
o Katka J.: Domluví s mgr. Hurdovou možnost informování studentů o existenci

dobrovolnické  skupiny  na  Švehlovce  „Pomoc  nemoscným  studentům“
v hromadném e-mailu

o Katka  J.  :  aktualizuje  návod na  přežití  karantény  a  přidá  na  fb  a  domluví
s mgr. Hurdovou rozeslání hromadným e-mailem.

o Jaro S.: Zavolá Samaritánům ohledně možnosti přepravy nemocných z koleje
do  karantény.  Zeptá  se  mgr.  Hurdové,  zda  a  za  jakých  podmínek  by  byl
ochoten KaM tento převoz hradit a podporovat.

5. Slevy pro studenty koleje Švehlova
o Katka J.: Domluvena slevu na tisk na kolejenku  - 30% na Přemyslovské 7.,

majitel nám dá plakát a další reklamu k vyvěšení na nástěnku
o Katka J.: Stanoven 14 denní limit na hledání slev v dalších podnicích. Pak se

vyvěsí na nástěnky reklamy, dají se na fb Švehlovku a rozešlou se hromadným
e-mailem. 

6. Prohlídky koleje (vedené p. Benákovou i samostatné)
o Katka J.: Proběhnou v termínech 1. a 6. 12. v 15h - bunkr, přízemí
o Tomáš V. + Jaro S. – Uspořádají pak další prohlídky samostatně, dají nám

později termíny
7. Spolupráce s Venuší ve Švehlovce (Ples a další akce)

o Katka  J.:  Venuše  pokračuje  v provozu  a  zve  nás  ke  spolupráci.  Možnost
pořádat akce na jejich území od ledna.

o Jakub Š.: Zhotovíme anketu, abychom zjistili, zda ubytovaní stojí o ples.
8. Klub

o Katka J.:  Už se trochu topí,  ale  třeba s p.  Benákovou domluvit,  aby se na
teplotě trochu přidalo

o Tomáš V.: Třeba domluvit třetí klíče od klubu – Robert J. napíše p. Benákové
9. Zjednodušení zápisu návštěv na koleji

o Kristián  O.:  Zeptat  se  p.  Benákové  a  Mgr.  Hurdové,  případně  probrat  na
Grémiu online zjednodušení zápisu návštěv: QR kód – je třeba sepsat nápady a
přednést Grémiu

10. Vnitroblok (záhon a další plány)
o Kateřina J.: bude nám umožněna spolupráce s truhlářem a zahradníkem KaM

UK
o Kateřina J.: Budou nám poskytnuty rostliny. Kristián Ott a David Klouček se

spojí se se zahradníkem 
o Kristián O.: Podrobný návrh vyvýšeného záhonu. – dále je třeba domlouvat

s truhlářem,  zahradníkem,  mgr.  Hurdovou  a  p.  Benákovou.  Už  budou
zařizovat sami Kristián a David.



o Róbert J.: je třeba zařídit obnovení možnosti parkování ve vnitrobloku. Katka
J. domluví s p. Benákovou 

11. Nedostatek lednic na pokojích
o Katka J.: Záležitost se právě řeší ve vedení, více nás bude informovat Mgr.

Hurdová později
12. Mikrovlnky

o Róbert J.: jsou spočítány a víme, kde jaká funguje, nebo ne. Katka J. informuje
údržbáře, aby nefunkční odnesli. 

o Katka J.: Mikrovlnky budou vedením doplněny o nové a funkční
13. Otvíráky na Pivo/víno v kuchyňkách

o Katka  J.:  Mgr.  Hurdová  chce,  aby  byly  otvíráky  na  vrátnici  a  ne
v kuchyňkách.

o Kolejní rada hlasuje a shoduje se na tom, že se pokusíme vyjednat s vedením,
aby  otvíráky  byly  přeci  jen  nainstalovány  do  kuchyněk  natrvalo  (např.
Řetězem ke zdi)

14. Erární nářadí
o Katka J: Domluveno s vedoucí koleje, stačí sepsat seznam potřebného nářadí.

▪ Seznam:  Kladivo,  nastavitelný  šroubovák,  pásmový metr,  krejčířský
metr,  vodováha,  nůž  s čepelemi  na  odlomení,  kombinované  kleště,
vrtačka, hřebíky, vruty

▪ Na kola:  Sadu  montpaák,  nářadíčko  se  sadou  imbusu,  větší  pumpu
(ideálně s nějakým poutkem, za které by se dala přidělat v kolárně na
nějaký řetěz.)

o KR  se  shoduje,  že  nářadí  bude  s dalšími  potřebami  v kumbálu  a  bude
pujčováno oproti kolejence

15. Sbírka na fotbálek do klubu a pumpu do kolárny
o Katka J. se pokusí sehnat pumpu z vedení
o KR se shoduje, že vyhlásí sbírku na fotbálek a jeho umístění se bude řešit až

podle výsledku anktevy ohledně zavedení společenské místnosti.
16. Kolárna

o KR se shoduje, že do na příští  schůzi vymyslí  systém zápisu jmen, aby se
předešlo hromadění kol, která nikomu nepatří

o Katka J.:  Na FB Švehlovku se přidá výzva, aby si všichni kola odnesli
o KR se shoduje, že kola, pro která si nikdo nepřijde, propadnou koleji a stanou

se z nich kola erární. Pak se vyřeší, co s nimi.
17. Knihovna

o Katka J.: Stále chodí seznamy knih z fakult. Ke konci listopadu pčpijdou nové
seznamy knih pravděpodobně z PedF. 

o Tomáš V.: Evidence knih je zhruba ve třetině.
o Katka  J.  a  Tomáš  V.:  Přihlásilo  se  několik  nových studentů  se  zájmem o

knihovnu, uvidí se, s čím budou ochotni pomoci. Budou přidáni do fb chatu
knihovny.

18. Kufrárna



o Katka J.:Vybrali jsme zhruba 900Kč
o Katka J: Kufrárna je již téměř prázdná, stačí vynést skříň a bude možno ji

používat jako gymnasťák. 
o Katka  J.:  Po  vyklizení  posledních  kufrů  z  gymnasťáku  se  napíše  na  FB

Švehlovku informace o zprovoznění gymnasťáku.
19. Posilovna

o Kristián  O.  –  dotaz,  zda  by  mohla  být  zavedena  možnost  vpouštět  do
posilovny i lidé nebydlící na Švehlově koleji.

o KR se shoduje, že bude návrh probrán se správci posilovny.
20. Diskuze  na  téma  přerozdělení  funkcí  (správcování,  výpomoc  s  půjčováním

erárních předmětů apod.)
o Zápisy schůzí – Jakub Štingl
o Denní kontrola e-mailu kr – Tomáš Vočka
o Fotokomora  –  Kateřina  Junáková (možná  později  předá  funkci  jinému

zájemci mimo kr)
o Filmová místnost – Martin Lekeš
o Kufrárna – Kateřina Junáková
o Kumbál (kam se přidá také vysavač a erární nářadí)– Róbert Jučo, Jaroslav

Stefunko
o Vnitroblok -David Klouček, Kristián Ott
o Klub – Róbert Jurčo (hlavní správce), Kryštof Krsek, Tomáš Vočka
o Knihovna – Tomáš Vočka
o Posilovna – Jiří Jirrys, Matuš Murin

21. Manuál (Co do něj přidat, kdy a jak zveřejnit)
o Tento bod programu se přesouvá na další schůzi

22. Webové stránky
o Martin L:  přidá odkaz do chatu kr, abychom se na ně všichni podívali.

23. Volná diskuze
o Změna studovny v 5. Patře na hlasitou studovnu/ společenskou místnost

▪ Katka J.: Akci máme povolenou p. Benákovou, stačí pak vyrvořit řád a
vyvěsit ceduli na dveře.

▪ KR se  shoduje,  že  bude  vytvořena  anketa  pro  obyvatele  Švehlovy
koleje na FB skupině Švehlovka – na jejím vytvoření se budou podílet
David K., Jakub Š. a Katka J.

▪ KR se shoduje,  že bude nutno zavést v nové hlasité  studovně/ spol.
Místnosti přísná pravidla dodrpřšžování klidu a pořádku jako je zákaz
alkoholu, ticho po 22h, atd.

▪ KR se shoduje, že anketa a změna funkce se bude vztahovat na obě
místnosti  studovny v 5.  patře.  (Ve druhé místnosti  by pak případně
mohl být fotbálek.

o Rozcestníky na koleji
▪ Kristián O: Bylo by vhodné zavést rozcestníky a šipky nebo QR kódy

(namalovat na zdi/ na plakáty) pro lepší orientaci na koleji.



▪ KR  se  shoduje,  že  jde  o  dobrý  nápad,  Katka  J.  dále  projedná
s vedením.

▪ KR se dále shoduje, že je potřeba odstranit z vchodových dveří staré
informace  (informační  smog).  Shoduje  se  na  tom,  že  je  na  potřeba
přehlednost a průběžné odstraňování starých papírů

o Kateřina Štiplová – dotaz na možnost pořádat ve studentském klubu vánoční
párty 

▪ KR hlasuje pro, Správci klubu kontaktují Kateřinu Štiplovou a vyřeší
záležitost s p.Benákovou

o Jan Fejt – dotaz na pravidelnou rezervaci staré menzy (už tuto středu v 18-
21h. 1x týdně) 

▪ KR hlasuje pro, Katka J. vyřeší s p. Benákovou
o Větrání ve sprchách 

▪ Róbert  J.:  Ve  sprchách  bývá  vlhko  a  nedýchatelno  a  stropy  a  zdi
plesniví, protože studenti odmítají větrat. Nutno tuto situaci řešit.

▪ KR  se  shoduje,  že  by  bylo  nejlepší  dveře  vedoucí  ke  sprchám  a
umyvadlům  úplně  odstranit  nebo  zamezit  možnosti  jejich  zavírání.
Katka J. dále probere s p. Benákovou

o Kamery na chodbu – proběhla diskuze ohledně možnosti instalace kamer na
chodby, aby se předešlo krádežím. Téma se posouvá k dalšímu řešení na příští
schůzi.

o Sušárna –  Prádlo  v ní  zatuchá,  jsou  zavřená  okna a  nelze  je  až  na  jednu
ventilačku otevírat. Katka J. vyřeší s p. Benákovou

Začátek schůze ve studentském klubu - 20h, konec 23:30
Zúčastnili se - Kateřina Junáková, Robert Jurčo, Tomáš Vočka, Martin Lekeš, Kryštof Krsek,
Kristián Ott, David Klouček, Jakub Šting, Jaro Stefunko
Hosté: Adam Vykouk, Jakub Slavík
Zapisovala - Kateřina Junáková
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