
Zápis ze zasedání KR ŠAF 
Datum konání:  1.6.2015 

Místo konání:  Společenské prostory ŠAF 

Zapsal: Petr Čáp 

Přítomni:  Anna Klugerová, Per Vosátka, Petr Čáp, Kateřina Jelínková 

Omluveni:  Michal Špenik 

Hosté: Jiří Mudruňka 

 

Program: 

1. Volby 

2. Tiskárna  

3. Posilovna 

4. Zavedení nových funkcí  

5. Kolejní kolo 

 

1. Volby 

Petr Vosátka oznámil, že se bude v říjnu pravděpodobně stěhovat pryč. Vzhledem 

k jistému odchodu Petra Čápa, zůstanou v KR po prázdninách 3 členové. V pořadí je poslední 

náhradník. Abychom dodrželi počet 5 členů, budeme nuceni vyhlásit doplňovací volby (na 1 

člena) dříve, než jsme plánovali. Jiří Mudruňka upozornil, že by bylo vhodné vyhlásit 

doplňovací volby začátkem zimního semestru (říjen) a poté hned na začátku letního semestru 

vyhlásit volby nové, vzhledem k tomu, aby bylo období nové KR co nejdelší a nedocházelo po 

roce opět ke stejné situaci.  

Vše se probere na první schůzi KR v zimním semestru. 

 

2. Tiskárna  

Nově zavedená tiskárna na vrátnici je hojně využívaná, pokryla poptávku po tisku jak 

studentů, tak KR. Tiskárna na naší koleji chyběla.  Vzhledem k tomu, že jde o zkušební provoz, 

je nutno na začátku nového semestru přepočítat ceny na papíry a toner a zjistit výdělečnost 

či prodělečnost. Tiskárna je osobním majetkem Věry Abrhámové (vedoucí koleje). Bylo by 

vhodné, aby si tiskárna sama vydělala na novou, případně začátkem nového semestru se 

pokusíme zažádát o tiskárnu, která by mohla být zanesena do majetku koleje. 

 

4. Posilovna 

Petr Vosátka sdělil, že v posilovně jsou přetržené expandéry zakoupené tuto zimu. Je 

nutno zařídit reklamaci přes Věru Abrhámovou. 

 

 



5. Zavedení nových funkcí  

Jiří Mudruňka poukázal na přínosnost možného přidělení funkncí v KR. ( správce 

posilovny, tiskárny, studoven, apod.) Anna Klugerová se zavázala, že tak bude učiněno 

pravděpodobně na první schůzi KR v zimním semestru, případně po doplňovacích volbách. 

 

6. Kolejní kolo 

Anna Klugerová zajistí opravu kola, které přenechal na koleji Jiří Mudruňka. Mohlo by 

sloužit jako kolejní kolo pro všechny. Anna Klugerová uvedla, že problematika „erárních kol“, 

byla řešena na Grémiu a nabídla se, že zjistí, co je potřeba zařídit, aby kolo mohlo oficiálně 

sloužit všem ubytovaným v případě potřeby. 

 

 


