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Zápis ze zasedání KR ŠAF 
Datum konání: 26.11.2014 
Místo konání: Společenské prostory ŠAF 
Zapsal: Petr Čáp 
Přítomni: Anna Klugerová, Per Vosátka, Petr Čáp, Matěj Šanda, Michal Špeník, vedoucí koleje Věra 
Abrhámová (VA) 
 

0. Program zasedání 
1. Schůze kolejní rady 

2. Tiskárna 

3. Problémy s hygienou 

4. Venkovní prostory 

5. Nákup nového vybavení 

6. Různé 

7. Plánované akce 

8. Další zasedání 

1. Schůze kolejní rady 
Před každou kolejní radou info na facebook ŠAF  a na nástěnku ve společenských prostorách. (Šanda) 

2. Tiskárna 
Po odchodu Jiřího Mudruňky nemá kolejní rada vlastní možnost tisku. Zjistit možnosti, kde bychom 

mohli získat tiskárnu pro kolejní rad (VA, Klugerová) 

3. Problémy s hygienou  
Od října 2014 na prvním patře přetrvává problém se znečišťováním sociálního zařízení (WC). 

Upozornění na tento problém v podobě prohlášení na hlavních dveřích a na příslušném patře (VA). 

Osobní domluva s nově bydlícími studenty (Vosátka, Klugerová) 

4. Venkovní prostory 
• Osvětlení před vchodem - hlavní přístupová cesta ke koleji není dostatečně osvětlena. Je tam 

tma a po obou stranách cesty jsou stromy a keře, dobrá viditelnost je až přímo před 

vchodem, kde se spouští světlo na pohybové číslo. (VA) 

• Zastřižení keřů a výhledové vydláždění cesty ke tříděnému odpadu.  

5. Nákup nového vybavení 
• „Šafácký“ gril – starý je ve špatném stavu. Nový by se půjčoval na ISICA na vrátnici. (VA) 

• Neodstatek lampiček ve studovnách. Obhlídka, doplnění, alespoň v rámci koleje. (VA)  

• Posilovna – váha, kettlebelt, švihadla. Vybrat zboží, předložit VA. Orbitrek rozbitý – oprava 

výhledově p. Abrhámová. Oprava hrazdy se vyřizuje. 



2 
 

6. Různé 
• Zjištění rozměrů a stavu nabídnutého gauče a křesel – majetek vnesený. (Vosátka) 

• Odklidit palety ze Sudů. (Čáp, Špenik) 

• Logo koleje – výběrové řízení (Čáp) 

• Po domluvě s Věrou Abrhámovou přesun ledničky z 0. patra do 1. patra, kde je ledniček na 

pokojích na rozdíl od 0. patra nedostatek. (Vosátka) 

• Sbírky studentů – nelze kombinovat s penězi od koleje.    

•  Reklamní plochy jdou fakultě.  Můžeme si udělat své? (Klugerová) 

• KR zařídí společné foto celé koleje + fotky členů kolejní rady a VA na nástěnku☺.(Špenik, 
Šanda  

7. Plánované akce 
Mikuláš, Vánoční večírek, karaoke. 

 

8. Další zasedání 
Další zasedání se bude konat po předchozí domluvě cca v polovině prosince. 

 

 

 


