
OBECNÉ INFORMACE A PRAVIDLA MÍSTNOSTI  

K4 – KLUBOVNA  

Klubovna slouží obyvatelů bloku a je určena pro trávení volného času. Pořádají se v ní 

společenské události, volnočasové aktivity a po dohodě se správcem je možné ji využít i k 

jiným účelům, které neodporují platným zákonům ČR, mravním či etickým zásadám a 

stanovám Studentské unie a klubu Silicon Hill (dále jen SH).  

Místnost se nachází v mezipatře mezi prvním a druhým poschodím bloku 4 v areálu 

strahovských kolejí v Praze. Vstup je umožněn po zapůjčení klíče (oproti kolejence) v době 

dohodnuté se správcem místnosti.   

V klubovně se nachází několik židlí a stolů a jeden gauč. Dále je možno při společenských 

akcích využít lednice. Na stěně je pak umístěn CD/MP3 přehrávač pro poslech hudby. 

Můžete si zde zahrát fotbálek či si zaházet šipky (kovové šipky či elektronický terč s 

plastovými šipkami možno zapůjčit u správce).  

V případě dlouhodobější (celovečerní) akce je vhodné si předem u správce rezervovat termín 

a dohodnout se na datu a času zapůjčení a navrácení klíčů. V opačném případě je možné, že 

klubovna již bude obsazena nebo nezastihnete správce ve vámi požadované době.  

Pravidla pro užívání místnosti:  

- Vstup do klubovny mají pouze studenti s platnou kolejenkou  strahovských kolejí.  

- Zapůjčením klíčů zodpovídáte za všechny osoby, které vejdou do místnosti ať již s 

vámi nebo bez vás.  

- Nenadzdvihávejte a nepřenášejte stolní fotbálek za tyče.  

- Dbejte na zásady ochrany zdraví při veškerých aktivitách prováděných uvnitř 

klubovny.  

- Pokud během svého pobytu poškodíte nebo objevíte poškozené vybavení klubovny, 

jste povinni neprodleně nahlásit tuto informaci správci, v opačném případě přebíráte 

plnou zodpovědnost za vzniklou škodu.  

- Před odchodem uveďte stav místnosti do původního stavu.  

- Před odchodem zkontrolujte, zdali jsou zavřená okna, vypnuté rádio, lednice 

odpojená od el. sítě, všechny odpadky v koši, zhasnutá světla a že jste za sebou řádně 

zavřeli a zamknuli dveře.  

- Místnost je částečně odhlučněna od okolí, proto nenechávejte otevřené dveře. - 

 Respektujte kolejní řád SÚZ ČVUT a platné zákony ČR (22:00 noční klid…).  

Převzetím klíčů stvrzujete, že jste řádně přečetli a souhlasíte s výše uvedenými pravidly  



Veškeré prohřešky a porušení pravidel se budou řešit na úrovni klubu SH. V závažnějších 

případech pak na úrovni SÚZ ČVUT či dokonce Policie ČR.  

Jan  Škapa aka Skopeg - (4/242) Správce 

místnosti  


