
Schůze KR koleje Švehlovy 13. 12. 2021

Program

1. Nástěnky
2. Společenská místnost
3. Fotbálek
4. Vyvážení odpadu přes balkón
5. Správce sítě
6. Kamery na chodby
7. Provoz fotokomory
8. Kolárna
9. Slevy v okolních podnicích pro obyvatele
10. Přednášky ve Venuši
11. Propagace Venuše a společenské místnosti
12. Příspěvek Hany Veselé

Začátek schůze: Klub 19:30

Přítomní: Kateřina Junáková (předsedkyně KR), David Klouček (místopředseda), Jaro Štefunko, Tomáš
Vočka, Kryštof Krsek, Kristián Otz, Róbert Jurčo, Pája Sojka, Jakub Štingl, pan a paní Veselí

Zápis: Jakub Štingl

Stručné shrnutí: hlavními tématy byly nastavení režimu v nově zavedené společenské místnosti, 
poplatky za pronájem místností, za nástroje nebo za případný fotbálek, možné alternativy vývozu 
pytlů s odpadem, provoz fotokomory, spolupráce s Venuší ve Švehlovce a příspěvek Hany Veselé o 
vysazení stromů ve vnitrobloku

Bod č. 0: Čtení programu

Téma č. 1: Nástěnky

Téma č. 2: Společenská místnost

- David napíše text ke společenské místnosti – v ČJ i v AJ
- Diskuze o způsobech komunikace změny všem obyvatelům
- Přepsat řád SM:

o nesmí se otevírat okna po 22.00
o respektujte se navzájem
o pokuste se místo po sobě zanechat v přijatelném stavu – nespoléhejme se na 

uklízečky, už tak toho mají na starost za ten mizerný plat opravdu mnoho
o zákaz konzumace alkoholu, případně jiných omamných látek – diskutovat lze i za 

normálního stavu vědomí, případně máme k dispozici balkóny
o pořád je zde možné studovat! Ale zároveň je potřeba 

Téma č. 3: Fotbálek

- diskuse o umístění – možnosti: SM, klub, pingpong místnost, menza
- mohl by být dole v klubu a půjčovaly by se klíče oproti poplatku za pronájem klubu

o diskuse o snížení poplatku (jinak by si nikdo nechtěl klíče půjčovat)
o nutnost odhlučnit místnost, kde fotbálek bude



 závěr: zeptáme se Benákové na místnost vedle odhlučněné místnosti
 do klubu skoro nikdo nechodí, skoro vše, co se tam dělá, se bude dát dělat 

v SM  poplatek zůstává 100,-

Téma č. 4: Vyvážení odpadu přes balkón

- Pan popelář při vývozu odpadků skladuje všechny pytle přes půl dne na balkóně v prvním 
patře – je třeba to z hygienických i dalších důvodů změnit

- Jaro a Jakub vymyslí alternativní cestu vývozu a zajdou za Benákovou

Téma č. 5: Správce sítě

- Návrh obyvatelky koleje: zavést správce sítě
- Dát odkaz na IT odborníka z helpdesku eduroamu na skupinu Švehlovku

Téma č. 6: Kamery na chodby

- Diskutuje se o typu kamer – preferuje se kamera se záznamem
- V malém počtu to ale nic neřeší (krádeže samotných studentů už vůbec ne) nebo by to bylo 

moc drahé a komplikované.
o Někdo by měl za Benákovou spíš zajít a začít debatu o tom, jak je možné lépe 

zabezpečit kolej vzhledem častým krádežím

Téma č. 7: Provoz fotokomory

- Jakub Hrouda bude správcem
- proběhla inventura, ale není jisté, co všechno tam je a co ne.

Téma č. 8: Kolárna

- rozhodli jsme se počkat s převedením všech přítomných kol do majetku koleje do března 
- průběžně budeme ještě upozorňovat

Téma č. 9: Slevy v     okolních podnicích pro obyvatele  

- Sleva v bistru Mňam na pizzy a na falafel
- Slevy budeme nadále domlouvat
- Komunikace: rozešle se email s odkazem na web, kde bude seznam restaurací, v nichž je 

sleva
- Někdo musí začít se správou webu – na příští schůzce se musíme domluvit s Martinem 

Lekešem

Téma č. 10: Přednášky ve Venuši

- Třeba dávat vědět minimálně cca dva měsíce předem
- Je třeba ověřit, že nás pan Čermák bude pouštět do Venuše skrz tamní hlavní vchod 
- Otázka plesu – je třeba velké plánování, mnoho dobrovolníků a zapálené plánovače

o Zkusit najít organizačně schopné lidi – je potřeba mít jednoho hlavního koordinátora 
+ konkrétní lidi zodpovědné za všechny náležitosti (občerstvení, alkohol, hudba, 
šatna…)

o Pája Sojka má v tomto oboru zkušenosti – byl by ochoten nám případně pomoci
- Závěr: 

o je třeba se zeptat, do kdy v noci můžeme ve Venuši být – jestli by šlo vyjednat 
výjimku od limitu 22.00



o Zeptat se Benákové, zda je to vůbec možné
o Asi lepší plánovat ples na nějaké covid-friendly období

Téma č. 11: Propagace Venuše a společenské místnosti

- Je třeba dát vědět na skupinu, že všichni mohou využívat Venuši, SM a další prostory, kde 
mohou zorganizovat akce všeho druhu (za předpokladu, že dají Venuši vědět dostatečně 
dopředu)

- Napíše Káťa – příspěvek i email

Bod č. 12: Příspěvek Hany Veselé:

- Kristián Otz jmenován vrchním kolejním odborníkem na rostliny (ale ne na stromy)
- Zkušenost s kompostérem – naplňuje se velmi rychle (cca za dva měsíce naplněn)

 Můžeme ho využívat i my
 Na veškerý odpad ze zahrady + bioodpad bude zapotřebí minimálně tak pět 

kompostérů
- Bude se budovat studna a budeme mít vlastní zdroj vody
- Možné využít nařezaný kmen z padlého stromu – na výrobu sezení a stolu do vnitrobloku
- Návrh na zasazení dvou tří stromů doprostřed vnitrobloku (lípa, javor nebo ovocný strom)

o Problém bude zaplatit výkop jámy, rozbití betonového povrchu atd. 
 (Možnost založení spolku – pak je možné založit projekt na darujme.cz)
 (Další možnost: koleje jsou schopny získat dotaci od ministerstva školství)
 Třetí možnost: magistrát vypsal dotace na životní prostředí (adaptace na klimatickou 

změnu a její mitigace) – i konkrétně na sázení stromů – nejlepší možnost, ale jen do 
5. 1. 2022!

o Je třeba udělat spoustu věcí:
 Vybrat stromy
 Zjistit, kde to jde – kde nejsou inženýrské sítě
 Sehnat někoho na zasazení + na výkop a na odvoz (KaM asi nemá problém)

o Co by Hana Veselá chtěla od nás:
 Hana Veselá může požádat o dotaci jako soukromá osoba – ale není jasné, 

zda by bylo možné ty stromy zasadit na pozemku KaMu – je nutné to 
domluvit u nich

 Hana by dále chtěla udělat separé schůzku, na níž se domluvíme na všech 
technikáliích hlavně kvůli deadlinu na podání dotace 

 Souhlas celé KR, který předáme i Mgr. Miroslavě Hurdové
- KR souhlasí s nápadem a je ochotna tento souhlas potvrdit i vedení KaMu (Mgr. Hurdové), ale

vzhledem k omezenosti jejích rozhodovacích možností není v jejích silách se o vysazení 
stromů postarat.

Bod č. 13: Volná diskuse

Nikdo nemá žádné zásadní připomínky.

Je již nyní jistě, že Robert Jurčo a David Klouček nebudou moci zastávat roli členů kolejní rady 
v příštím semestru (letní semestr ak. r. 2021/2022).


