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Zápis ze zasedání KR ŠAF 
Datum konání:  9. 12. 2013 

Místo konání: Společenské prostory ŠAF 

Zapsal: Jiří Mudruňka 

Přítomni: Jiří Mudruňka, Jakub Jarý, Petr Čáp, Josef Brychta, Věra Abrhámová, 

Omluveni: Miroslav Weilguny 

 

0. Program zasedání 
1. Nákup nového vybavení pokojů 

2. Nákup nového vybavení posilovny 

3. Různé 

4. Termín dalšího zasedání 

1. Nákup nového vybavení pokojů 
V. A. informuje, že informuje, že na konci roku mohou být dostupné nějaké finanční prostředky. KR 

diskutuje nad tím co pořídit prvně. J. J. se ptá, zdali by se dali pořídit lampičky. V. A. informuje, že 

nové lampičky se pořizovat nebudou. Nějaké ještě v rezervě jsou. Většina studentů má svoje a 

lampičky ve vlastnictví koleje musí mít každý rok revize a to je finančně náročné. KR se jednohlasně 

shodla, že v první vlně by se měli koupit nové poličky, do pokojů, kde ještě nejsou. V další vlně by se 

pokračovalo s výměnou starých peřiňáků. Vymění se za skříňky s dvířky a šuplíky. Posléze by se dali 

vyměnit židle, v pokojích, kde se jsou ještě ty staré. J. J. upozorňuje, že nové židle, které byly nedávno 

vyměněné, praskají. Je třeba zjistit kolik ubytovaných má podobný problém a případně zajistit 

hromadnou reklamaci. KR diskutuje o možnostech jak ušetřit na energiích. Na schodišti se osvědčila 

pohybová čidla a zvažuje se jejich využití i na chodbách. Dále by bylo vhodné utěsnit okna v pokojích, 

kde škvírami táhne. Je třeba, aby studenti, kterých se to týká, nahlásili problém u vedoucí koleje, 

nebo do knihy oprava. 

2. Nákup nového vybavení posilovny 
KR zjistila, že mezi uživateli posilovny by byl zájem o pořízení TRX, 2 karimatek a kolečko na 

pořizování břišních svalů. Dále by se vyhodil starý rotoped, který se již nepoužívá. Případně KR zjistí 

využívání lavice na posilování břišních svalů. 

3. Různé 
J. J. informuje, že na záchodech chybí klíče. V. A. informuje, ať se takovéto závady zapíší do knihy 

oprav a dále zajistí oprava či výměna dle zvyklostí. 

4. Termín dalšího zasedání 
Další zasedání se uskuteční 3. 2. 2014 v 19:00 ve společenské místnosti u televize. 

 


