
GPKR –   zasedání     31. 1. 2019      

Přítomní: Viktor Němeček (KR 17. Listopadu), Martin Mareš (KR Kajetánka)

Hosté: Ing. Jiří Macoun (ředitel Kolejí a menz), Josef Zajíc (vedoucí Útvaru 

stravovacích služeb), Tomáš Ryza (člen Rady KaM)

Zapsal: Viktor Němeček

Místo konání: Studenský klub Celetná

Zasedání zahájeno 17:45 

1. Večeře na Kajetánce 

Na Kajetánce by rádi zavedli večeře a snídaně. Kolejní rada si udělala anketu na Facebooku, 

kde 250 z 280 studentů zvolilo, že by večeře využívalo. Podle staršího dotazníku KaM vyšla 

podobná odpověď, tento dotazník ale spíše cílil na menzy v centru (jako menza Jednota, 

menza Právnická a po otevření menza Arnošta z Pardubic). 

O Kajetánce se proto neuvažovalo, protože by to využívali pravděpodobně pouze ubytovaní 

na koleji. Navíc se to přibližně před 6 lety zkoušelo a neuchytilo se to. Snídaně lze zvážit, 

protože v době snídaní v menze zaměstnanci stejně musí být. S večeří je větší problém, 

protože by bylo potřeba mít personál na směny. KaM si na sebe musí vydělat a navíc situace 

na trhu práce není ideální, takže je složité sehnat další pracovníky.

Josef Zajíc navrhuje vyzkoušet snídaně a později i večeře na cca 2 měsíce, a pokud i po dvou 

měsících bude dostatečný zájem, tak by bylo možné ve vydávání pokračovat. Celá akce může 

začít cca od března až dubna. Tomáš Ryza podotkl, že na Právnické fakultě dosáhli v anketě 

podobného výsledku a v nejsilnějším měsíci je stejně zájem nižší než čísla z ankety.

V případě, že by se večeře řešili automatem, tak je potřeba, aby prodal 500 porcí měsíčně. 

Přesunout by se tam mohl následně i prodej baget. 

Snídaně by mohla obsahovat míchaná vejce na různé způsoby, corn-flaky s jogurtem a 

podobně. Večeře budou smažené minutky a jedno jídlo z polední nabídky. Vše z toho lze 

vyzkoušet v kavárně u Rotlevů.

2. Informace z rady

Tomáš Ryza říká, že pravděpodobně nebude nový systém na zámluvy pokojů, takže případně 

musí systém udělat KR. Je dále potřeba aktualizovat volební řád pro soulad s GDPR. Je nutné 

spojit se s Mgr. Hurdovou.


