10. Jaké další využití klubu byste přivítali?
Nijake dalsi. Staci kvalitni prostor pro studenty profesory a verejnost. Nic vic
prodej svačin podobných bývalému svačinovému bufetu ve druhém patře FAMU - levné plněné
bagety
víc koncertů a obecně kultury
Molo k Vltavě
Menza
Místo, kde by si i studenti mohli sami vařit, částečně se o prostor starat, pokud by o to někdo stál...
Místo setkávání, kde nemusím za každou cenu utrácet.
SAUNA
organické, to co přijde, tak at tam je.
možnost pronájmu i pro soukromé akce zaměstnanců a studentů
Funkční galerijní prostor jako součást klubu.
plní všechny, které by plnit měl
Vlastně mi vyhovuje tak jak je, jen ty ceny mě trochu pálí. Více masa! Na druhou stranu cením místní
snahy kultivovat návštěvníky ke zdravějšímu stravování
dosavadní provoz byl schválen s tím, že v něm budou x-dní v týdnu realizovat naši studenti různá
setkání, promítání, debaty atdatdatd., z čehož velice brzo sešlo, protože studenti jediné co umí, je
akorát tak slibovat a nadhazovat své ideální představy, nicméně skutek utek a nejeden student
rozložil/přerušil/odjel do ciziny či dostudoval, takže neni kdo by tam ty jejich vysněné aktivity ve finále
zodpovědně a v plné kráse realizoval......a tak tomu bude vždy.....takže to je úplně jedno, co tam
bude/nebude
Vrátit se k původní ideji - klub s programem společný s děním na FAMU
lepší a otevřenější podmínky pro fungování galerie Matmos, konání např. přednášek hostů OpenEye
s projekcí.
Swingers klub
Opravdu bych omezil soukromé a kulturní akce. Je to klub sloužící studentům FAMU, za kulturou
mohu jít jinam...
myslím, že využití je v pohode
Hlavne aby bol reprezentatívny aby som tam mohol mat stretnutia.
Poličku se scénáři a knížkami na půjčení
Kuturní akce nejsou jen koncerty. Ale i čtení, promítání, besedy, případě mít klub jako prostor pro
aktivizaci aktuálních hnutí.
Více školních akcí, projekce studentských filmů apod.

Kulturni akce, vznikajici z iniciativy studentu, za ktere by se nemusily vybirat vstupne, jako famu
blesak apod.
více zásuvek, nebo aspon rozdvojky, aby se tam dalo pracovat
studentské projekce, performance, scénická čtení, neformální přednášky
poetické čtení
Pro mě je zásadní, aby se tam dalo především najíst za normální ceny a v klidu posedět s přátely v
jakoukoliv dobu.
Větší propojení s děním na fakultě. Ale to by asi vyžadovalo vstřícnost ze strany vedení fakulty.
projekce studentskych projektu

V základě bych ráda, aby byl klub na Famu dostupný především jeho studentům a pedagogům. Tz.
aby ceny byly nízké - studentské. Jídlo vydatné a levné (vegetariánská a veganská jídla jdou dělat
mnohem levněji). A prostor přístupný a klidný. Nepotřebuji žádnou obsluhu, stačilo by mi objednávat
si čistě na baru a v klidu si sednout ke stolu, kde bych se v klidu a bez výčitek, že by zde měl člověk
především konzumovat, mohla věnovat své práci, nebo debatám nad studentskými projekty.
Vybavení klubu může zůstat stejné, koncerty mi nevadí... Pokud je vůle je organizovat, tak by se
určitě měl využít potenciál místa, vstupné by však častěji mohlo být nižší, nebo dobrovolné.
promítání, besedy s filmaři, workshopy apod.
Setkání studentů famu, diskuze...
Blěšáky jsou super akce, nic dalšího mě momentálně nenapadá.
výstava děl studentů
velmi mi vyhovovala forma bufetu, která bývala v 1. patře za paní Novotné, kdyby s podařilo vrátit se
k té formě v dolních prostorách (nebo jiných ve škole, kde studenti mohou spolu trávit čas), byla
bych moc ráda

11. Jaké máte další připomínky k provozu klubu - ať pozitivní, tak negativní?
špatná obsluha
Dlouhodobe promarnena sance famu na privydelek, student musi chodit jinam...
Žádné, jsem spokojená. Tohle je klub, který akademickému prostředí na FAMU nastavuje zrcadlo.
Funguje to tam přirozeně a ze srdíčka. Music mi vyhovuje taky. Je to klub, který bych ocenila i na
předešlých školách, kde jsem studovala. Jediné, co mi dělá problém jsou ceny, ale to je tím, že
nemám peníze.
hudební dramaturgie skvělá, obsluha strašná (v poslední době fajn), jídla dobré, ale drahé a malé
porce, nápoje výborné a ceny ok

Ať je tam normální obsluha hlavně
Rada bych navstevovala "studentsky klub", nikoliv podnik, ktery se profiluje jako 80% jinych
predimenzovanych (jak cenove, tak vizualne -obcerstvenim nevyjimaje, tak i pristupem a kulturnim
provozem) podniku v Praze.
stačilo by možno ponúkať v normálnych cenách chlebíčky a bagety a bežné veci, ktoré si človek dá
ako svačinu, keď je celý deň v škole. Jeden malý chlebíček s extra zdravou nátierkou je dosť drahý
nato, že sa z neho moc človek nenaje - hlavne keď musí utekať na hodinu, nič iné si dať
nestihneme. Ja by som uvítala také minútky - chlebíky, bagety, ale aj viac ovocia a jogurty napr. ,
šaláty do misky atď.
hlavně z toho nedělejte bistro
Záleží mi na kvalitě potravin a na alternativnejsim rázu nabídky. Také mi záleží na interieru, aby
zustal neotrlý, undergroundový, neuchylovat se ke konzervativnimi vzhledu zbytku školy
Rád bych zachoval sociální aspekt klubu hlediska zaměstnanců a i odpovědný vzhled, kdy součástí
není drahý a nový nábytek, ale repasovaný a použitý.
Více světla, prosím prosím prosím. Já chápu, že je to kvůli sklepnímu prostředí obtížné, ale ač to
možná zní hloupě, depresivnost klubu kvůli nedostatku světla je asi nejčastějším důvodem, proč se
rozhoduju, že tam nepůjdu.
Myslím si je důležité nezapomínat jaký má vlaztni funkce tento prostor.
At zchladnou hlavy a ať se z toho neudělá místo bez fantazie, inspirace a bez osobnosti, jen aby to
vyhovovalo všem. A to nejsem žádný fanda toho klubu, sám jsem ho dycinky hejtoval, ale tenhle
dotazník je tak špatně postavený až je mi z toho trudno.
Byť Klub FAMU má jisté aspekty na kterých mohou zapracovat, jde o studentský klub tak, jak by
měl podle mně vypadat. Studenty je i jako klub využíván a proto jsem za jeho zachování ve stávající
podobě.
Klub by měl odrážet zaměření školy, ve které je umístěn. Měl by sloužit k pracovním schůzkám,
akcím kateder, prezentacím studentských projektů, projekcím. To nevylučuje občasnou hudební
produkci, ale nejde primárně o hudební klub. Uvítal bych rovněž širší nabídku bufetu - svačin, které
si můžete odnést, jakož i nápojů, kávy sebou atd. Nabídka zdravé výživy je ok, doplněna by měla
být o standardní sendviče atd.
za posledních 22let šlo o nejlepší vedení studentského klubu ve všech aspektech
nemohu hodnotit - klub nenavštěvuji - toho času pracoviště na Barrandově
Moc se mi to líbí. Jídlo je jedno z nejlepších v této oblasti. Je vysoce kvalitní.
prostředí působí neudržovaně a špinavě, z některých jídel mi nebylo dobře
perfektní
problém není v provozu, ale v nevhodném prostoru. do tmy se zkrátka nikomu přes den chodit
nechce
úplná spokojenost

milá, tolerantní obsluha! díky za to. cítím se tam trochu víc doma, než v jiných kavárnách venku. líbí
se mi, že tam nehraje žádná otravná hudba. člověk tam může dělat v klidu nějakou práci i si jen tak
pokecat. jen je mi tam často zima.
Na famu by měla být možnost dát si alespoň polévku, max za 25 Kč a přitom se tak setkávat s
kolegy, profesory, spolužáky. Aneb oběd jako rituál a kažodenní prvek spojování školy.Taky nějaké
základní pití pro studenty by mělo být k obědu samozřejmostí. Velmi mi chybí možnost dát si jídlo
ve venkovních prostorách mini dvorku. Celkově na Famu chybí příjemný společenský prostor, který
by propojoval lidi ze všech oborů. V takovém prostoru pak mohou vznikat zajímavé projekty. Umím
si představit tento prostor v některých patrech a prostornějších chodbách školy. Pokud by tam byl
bufet a odpočinková zóna, mohlo by to fungovat.
Obsluha je často otrávená, nepříjemná a vlastně ji i chápu, když tam trávím tolik času a dám si jen
jedno kafe. Není jaksi nastaveno, že jde o sociální prostor který osobně vnímám primárně k práci na
školních projektech se spolužáky, a proto jej navštěvuji. Za barem jde navíc o studenty, kteří jsou
konfrontování s námi - namyšlenými famáky, kteří se k nim často chovají nadřazeně.
neměla jsem dobrý pocit z kuchňského personálu, který se evidetně snažil zapojit do běžného
života, ale s ne příliš vybíravým slovníkem a chováním, kterého jsem byla svědkem např. na
dvorku, no...nevím...nevím, moc mě nepřesvědčili
Pořádané akce nebyly vůbec špatné a je to velmi příjemný nový hudební prostor, takže by byla
škoda tohle nezachovat, ale na druhou stranu to zase ovlivňuje ty ceny. Možná speciální ceny pro
studenty a pro ostatní by nebyly od věci.další věc co by zřejmě potřebovala vyřešit je
vzduchotechnika, přeci jen je to sklepní prostor, ale chápu, že to je na delší proces...
pomalá obsluha
s obsluhou jsem neměl problém, jídlo občas nebylo dobré a ceny průměrně vysoké, uvítal bych
např. slevy na ISIC, jinak mě velice mrzí, že současní provozovatelé končí
OBSLUHA POMALA VÍCE SPOLEHLIVÁ , LEVNEJŠÍ CENY PRO STUDENTY JAKO MAJÍ TŘEBA
NA AVU PRO STUDENTY POLEVKA ZA 17 KČ....
Celé zle snaží sa tváriť ako ťažký undergroundovi podnik ale ostáva to len pri tej imitácii. Maly by
sme mat seriózny podnik ako má Damu aj Hamu.
Raz som tam zobral kamošou s tým, že im ukážem najhorší podnik v Prahe a obsluha ako vždy
nesklamala bola 1 ráno a tie dve slečny vyzerali že toho vypili viac ako mi po celovečernom záťahu.
Čo sa tam deje celkom často evidentne pretože som tam bol len pár krát a vždy tá obsluha vyzerala
že sa baví lepšie ako ja ...
Malo svetla, protoze vse je ladeno v tmavych tonech.
Protivná obsluha, která se tváří, že v klubu nejsme vítáni, hodinové čekání na jídlo a občas velice
malé porce
Bylo by fajn kdyby měl vlastní kvalitní zvukovou aparaturu a projektor. Obsluhu, která je
ne-arogantní. Alespoň jedno z jídel pro "normální" lidi, co nepotřebují ZCELA alternativní jídelníček.
Z průduchů v "oknech" táhne studený vzduch = na čtvrtině míst klubu se sedí nepříjemně. Je
skvělé, když v něm nehraje "podkresová" hudba.
Bylo by fajn, kdyby se do klubu dalo chodit s dobrým pocitem, aniž by si člověk musel něco
objednat

Chodily by se okna, tj. vic světla. Nicméně, to možna není reální požadavek. Přece jenom jde o
suteren.
Bylo to moc drahe, nekouřilo se tam! V studentskem klubu bychom se mělo kouřit. Mělo bych to byt
vic punk a min hipstrske. Je mi jedno pokud tam dávaji anglicke pivo pokud stoji 50kc.
Klub by měl být hlavně funkční a cenově dostupný. Nepovažuji za vhodné časté koncerty. Škola by
měla klidně snížit nájem a vyžadovat za ty peníze klub, který tu bude pro studenty, který jim bude
stále dostupný. Možnost veganských či bezlepkových jídel vnímám jako velké pozitivum. Stejně tak,
když klub bude i nadále fungovat sociálně citlivě (zaměstnávat podporované skupiny atd.).
Z mého pohledu je vše nutné změnit. Jako příklad z pohledu návštěvníka může sloužit
kavárna-restaurace na HAMU.
chcem nečakať na jedlo pol hodinu, chcem sa najesť vždy, aj ked dojdú meníčka a ešte nie je 15:00
na normálnu kuchyňu, chcem sa nehanbiť za obsluhu keď si dám dole pracovnú schôdzku, chcem
mydlo na záchode (aspoň občas), chcem aby som dostala to čo som si objednala, aby mi obsluha
slušne priniesla vodu,
Provozování klubu byl od počátku velký problém. To, že se předchozímu vedení fakulty povedlo
klub vytrhnout ze spárů nájemců Slavie a Parnasu, je úspěch. Současná provozovatelka dala
nejlepší nabídku. Po celou dobu ji dodržovala, pokud vím. Klub je provozován slušně,
profesionálně, udržitelně, slouží tomu, čemu sloužit má. Je neslušné, že ji vedení z klubu nakonec
úspěšně vystrkalo.
především bych zvážila nižší nastavení cen + možnost placení kartou + lepší pokrytí wifi. Vzhledem
k tomu, že klub famu slouží často jako místo schůzek mezi přednáškami, nebo po škole, přispělo by
zlepšení těchto služeb k zpříjemnění místa jako takového (zvlášť vzhledem k tomu, že v okolí není
moc alternativa, kam chodit)
vetšinou spíš opravdu pomalá obsluha, často nepřehledná situace na baru, kolik platit a komu,
občas neočištěné stoly, velký problém byl také zvolený nábytek u některých stolů, jíst na domovních
dvěřích se opravdu nedá a pracovat na notebooku či si číst také ne, rantl zkrátka vadí
Líbilo se mi to moc, škoda, že se to zas někomu prodá
Nemám žádné negativní připomínky. Klub FAMU, tak jak fungoval, fungoval dobře. Mým problem je
čistě nedostatek financí, který mě od něj po většinu času držel dál, protože jsem si prostě nemohla
dovolit, takže pokud by se do budoucna mělo něco měnit, sděluji co... Ale bez kritiky k minulému.
nabídla jídla byla opravdu skvělá, nechci, aby se s novým provozovatelem snížila vstřícnost vůči
alternativnímu (vegan) stravování. ceny byly OK, ale byla bych nejraději, kdyby provozovatel
nemusel platit nájem a ceny mohl nastavit ještě nižší, pak by to byl opravdový studentský klub.
Problém vidím hlavně v nízkém platovém ohodnocení obsluhy klubu – pokud pracujete za málo
peněz, tak se jednoduše nepřetrhnete a nebudete se na příchozí usmívat. Velmi nízká hodinová
mzda s příslibem možných tuzérů mi připadá směšná. (Pzn. Nikdy jsem v klubu famu nepracovala.)
Částo (v zimním období neustále) je tam zima, tim pádem neútulno.

Skoro žádné připomínky nemám, byla jsem s klubem spokojená skoro ve všech ohledech. Určitě
bych si nepřála, aby to vypadalo jako na DAMU, kdy do kavárny chodí více turistů než studentů.
Byla jsem spokojená hlavně s kulturními večery, dlouhou provozní dobou a co je hlavní, bylo to
místo, kde se studenti mohli potkávat po celý den.
ocenila bych možnost normálního sezení u stolu tak, aby se člověk nemusel hrbit u "proviznorního"
sezení, které v klubu je. A také židle, které drží a člověk nemá strach, že spadne,.....
nic
jídlo je chutné a nápadité !

Otevření Klubu byl obrovský posun oproti dřívějšímu fungování, to je jisté. S obsluhou jsem zážitků
měla horších jen několik, proto nemůžu paušalizovat; obsluhují z valné části velmi příjemné lidé. Až
do chvíle, než se otevřela debata o klubu, jsem si neuvědomila, že možná pocházejí ze
znevýhodněných skupin; sociální podnikání je sympatická iniciativa.
Ze zkušenosti z jiných škol - pokud se nemají ceny dotovat (protože v tuto chvíli na každodenní
stravování únosné nejsou, i když jídla chutě vzbuzují) a zároveň chceme otevřít klub lidem zvenčí,
zdálo by se mi vstřícným krokem poskytovat slevu studentům a zaměstanců. Obecně mi zde a v
okolí chybí dostupné svačiny - základní kámen pracovní morálky.

