Zápis z komise
pro anketu o budoucím využití stávající kavárny Marathon
1. prosinec 2006
AS ETF UK jmenoval tuto komisi na svém zasedání 30. října 2006 ve složení: P. Sláma
(předseda), O. Navrátilová, O. Macek.
P. Sláma s O. Mackem vypracovali dotazník. O. Navrátilová obstarala jeho elektronickou
podobu. Nebylo žel možné umístit dotazník na internetové stránky senátu (pro trvající
problémy s přístupovými právy).
8. listopadu byla zhotovena schránka na odevzdávání vyplněných dotazníků a dotazníky byly
rozmnoženy. Nejprve anketa probíhala zároveň s volbami do AS UK, pak byla schránka
umístěna v knihovně. Elektronický dotazník byl rozeslán 15. listopadu fakultní poštou.
Hlasování bylo ukončeno 26. listopadu.
Komise předkládá následují výsledky ankety.
P. Sláma, O. Navrátilová, O. Macek
ANEKTA O VYUŽITÍ PROSTOR STÁVAJÍCÍ KAVÁRNY MARATHON
hlasujících: 112
z toho
pomocí papírových anketních lístků: 84
elektronicky: 28
1) Prostory mají být využity k zařízení restauračního či kavárenského typu
Ano: 109
Ne: 1
bez odpovědi: 1
2) Prostory mají být využity k …
jako klub: 1
k občerstvení: 1
3) Zařízení by mělo být otevřeno i mimofakultní veřejnosti
Ano: 105
ano, ale ne příliš: 1
ano, ale ne přednostně: 1
Ne: 2
bez odpovědi: 2
4) Zařízení by mělo nabízet (jinde) připravenou lehkou stravu (např. sendviče)
Ano: 88
ano, ale myslím, že to není technicky možné: 1
ano, ale není to nutné, spíše by to mohlo být, než mělo: 1
ano, ale není to zásadní: 1
ano, mohlo: 1
Ne: 11

bez odpovědi: 3
5) Zařízení by mělo umožnit konzumaci vlastních přinesených pokrmů
Ano: 76
je možné již nyní
pokud nebude klub
nebylo by špatné
ani dnes není problém
Ne: 18
není nutné, budou-li mít rozumné ceny
bez odpovědi: 10
nevím: 2
je mi to jedno: 1
6) Zařízení by mělo nabízet pouze nápoje (= kavárna)
Ano: 14
Ne: 109
bez odpovědi: 5
vše co teče
7) Zařízení by mělo být nekuřácké
Ano: 61
Ne: 39
bez odpovědi: 10
Střet zájmů – jsem kuřák
8) Zařízení by mělo mít nekuřácké hodiny v době oběda
Ano: 41
Ne: 14
bez odpovědi: 41
9) Zařízení by mělo být otevřeno kulturním akcím
Ano: 80
ano, ale není dostatečný prostor
ano, ovšem v rozumné míře
Ne: 2
bez odpovědi: 18
besedy
autogramiády
bylo dosud – tedy pokračujme
to už je
ani ne, kvůli prostoru
nevím
mohlo by být
10) Váš jiný postřeh týkající se využití prostor…
obrazová galerie
k setkávání, povídání, být příjemné pro každého
čtenářský koutek
knihkupectví – lépe vybavené – všechna evangelická nakladatelství – slevy pro studenty

myslím, že spojení knihkupectví a kavárny je geniální a mělo by se zachovat
knihy jsou fajn
kvalitní pivo z malých pivovarů – např. Svijany
pozvednout současný stav
nekavárenské firmy nabídnou třeba vyšší nájem
vyhovuje
s muzikou
hlavně, prosím, nezavírat do nějakého fakultně-církevního ghetta
zařízení by mělo sloužit i studentů a pokud možno by nemělo být drahé
proč by se mělo něco měnit? proč by měla kavárna měnit nájemce?
případně jeden stůl „za plentou“ pro studium u kávy
nainstalovat lepší vzduchotechniku a topení
džůbox či hráče na klavír
mělo by sloužit především ETF
větší estetičnost
zachovat status quo
současný Marathon je výborný
ať je provozovatel vybrán a prostor zařízen s dobrým vkusem – jak tomu bylo doposud
kulečník, šipky
rozšířit místo
kuřárna
dal bych přednost stávajícímu provozovateli
prostor by měli mít možnost vést studenti jako studentský klub
zlepšit obsluhu a ceny
lepší smlouva, ošetřit v ní: snídaně hostů a využívání kavárny k akcím fakulty
slušné jednání s provozovatelem – ne jako v poslední době
provozovatel by měl být člověk, za kterého se ETF nebude stydět
s dosavadním využitím jsem spokojen
uvažovat o pokrytí Wi-Fi připojením k internetu
kvůli kouřeni je kavárna chvílemi odpuzující, jinak bych tam chodil mnohem raději
když byla ta kavárna, bylo to tam fakt hodně zakouřené
ideální, kdyby tam mohli chodit studenti na obědy, měli by to blízko, ale chápu, že to je
strašně malý prostor, a nevím jestli by vznik jídelny umožnily jeho technické podmínky. - Ale
jídelnu s nedrahými obědy bych přál aspoň i profesorům nebo zaměstnancům fakulty
zachovat co nejpodobněji současnému stavu, Marathon výrazně tvoří atmosféru fakulty
nejsem zcela proti kouření, ale jedině za předpokladu, že bude instalován filtr/větrák –
současný stav bez jakékoliv ventilace je neúnosný
prostory kavárny Maraton by měly být využity jako příjemné diskusně - studijní prostory
bylo by pěkné poskytnout více tiskovin, zejména časopisů.
větrák by, zvláště v zimním období, zpříjemnil pobyt ve zmíněných prostorách
možná by sedla i rychlejší obsluha při zachování nízké ceny piva
jsem zcela spokojen s kavárnou Marathon a jejím personálem, je skvělé, že ETF UK něco
takového má a myslím, že by bylo velmi na škodu, kdy bychom „o náš Marathon“ přišli nikdy
nikomu nevadilo, když si student přinesl i vlastní občerstvení, což velmi vítám kvůli
studentům, kteří si každý den nemohou placenou nabídku dovolit a přesto mohou s ostatními
posedět
jsem kuřák, už při výběru fakulty na mě právě ETF udělala dojem i díky kavárně
Marathon je velmi příjemným, pohodlným a pro studium a přátelské prostředí příznivým
místem, jeho existence ve fakultních prostorách též dělá dobrou známku fakultě dle reakcí
přátel a známých, kteří na fakultě nepůsobí

i když je třeba respektovat výše uvedený ekonomický zřetel, bylo by vhodné aspoň trochu
snížit ceny nejběžnějších nápojů (káva, nealko)
kavárna může sloužit i jako klub
případně by to mohlo být nějaké zařízení na „sportovní využití“ (např. fitness, stolní tenis
apod.
co se týká nějakého dalšího prostoru, určitě by postačilo posezení před malou posluchárnou,
kde bych zpříjemnil sezení např. umístěním gauče apod.
fakultní klub by byl výborný
zlepšil bych posezení na dvoře – pro jarní, letní, podzimní měsíce
nejsem proti kouření večer (v případě dobrého větrání) – ale přes den je to nepříjemné
bylo by fajn, kdyby Marathon zůstal kavárnou i s večerním provozem
hlavně, aby se z Marathonu nestal hnusný umakartový sterilní bufet...
prostor Marathonu by bylo dobré vybavit funkčním odvětráním či klimatizací
11) Na fakultě by měl být ještě jiný prostor k volnému setkávání studentů (např. klub)
Ano: 59
ano, pokud Marathon nebude klubový
ano, tohle je to nejdůležitější
ano + kávovar či automat
Ne: 11
na to je prostor v kapli, v přízemí a ve 2. patře
nevím: 1
bez odpovědi: 10
nekuřácký, bez hlasité hudby, komorní, mohl by otevřený i studentům jiných fakult,
se základním vybavením – s možností konzumovat vlastní jídlo
nekuřácký
pokud by v klubu byl dřez, varná konvice, případně mikrovlnka, studentům by to zpříjemnilo
čas strávený ve škole – asi by pak byli i otevřenější vůči nakládáním s prostorem stávající
kavárny
pokud by se vhodně upravila a využila kaple, byl by Marathon volnější k větší výdělečnosti (i
pro kuřáky)
má fakulta tak málo peněz, aby z Marathonu nemohl být klub?
např. v kapli
to snad je kaple, ne?

