
Zápis ze zasedání kolejní rady Šafránkův pavilon 
 

Datum a čas: 10. 10. 2016, 18:00 

Přítomní členové: Anna Klugerová, Karolína Kubínová, Rachel Sajdlová, Martin Jindra, Adéla 

Trejtnarová 

Nepřítomní členové: 0 

Hosté:  vedoucí koleje Tereza Stehlíková 

Místo:  společenská místnost „u gaučů“ 

Program: 
1. Tiskárna 

2. Internet 

3. Posilovna 

4. Bagety 

5. Likvidace 

6. Výtah 

7. Ledničky 

8. Studovna 

9. Valná hromada IFMSA 

10. Kolárna 

 

1. Tiskárna 
Pan Knobloch (soukromý správce sítě a internetu) zařídil stůl s počítačem a tiskárnou ve „společenské 

místnosti u gaučů“. Tiskárna by měla fungovat tak, že studenti se budou přihlašovat na heslo, které 

poskytne KR. Do sešitu u počítače zapíší jméno a počet vytisknutých papírů. 1x týdně budou chodit 

tisk platit na vybrané pokoje (členů KR). KR bude kontrolovat v systému, zda počet zaplacených tisků 

souhlasí se zápisem v sešitě, případně bude kontrolovat, kdo neplatil pomocí kamer. Schůzka 

s panem Knoblochem proběhne 25.10 v 16:00, aby nám vysvětlil fungování systému.  

Martin Jindra se přihlásil jako správce tiskárny.  

Před začátkem provozu obejít pokoje a informovat studenty o způsobu fungování. 

2. Problémy s internetem a technickými záležitostmi 
Jakékoliv IT problémy lze řešit s panem Knoblochem. Informovat o tom studenty. Zavolat, pokud 

neber, napsat textovou zprávu – jméno, kolej, číslo pokoje, jaký problém.  

3. Posilovna 
Martin Jindra vytiskne konkrétní stojan na dřepy a předá vedoucí koleje (orientační cena 3000 – 5000 

Kč). Ohledně dalšího vybavení se udělá anketa na facebooku ŠAF. 

4. Bagety 
Vedoucí koleje zařídila přesunutí baget po uzavření bufetu na vrátnici. Informovat studenty o tom, že 

na vrátnici není možno kupovat bagety za studentské ceny.  



5. Likvidace 
Vedoucí koleje nás informovala, že během prázdnin proběhla nutná likvidace lampiček a knihoven 

z některých pokojů. 

6. Výtah 
Už od minulého semestru přetrvávají na koleji problémy s výtahem. Výtah je na koleji jediný a 

několikrát během dne přestane fungovat. Vedoucí koleje nás informovala, že se plánuje výměna 

výtahu za nový. O nový výtah zažádala paní Baslová. 

7. Lednice 
Na koleji chybí celkově asi na 10 pokojích lednice, jejich nákup je plánován na konec kalendářního 

roku. Vedoucí koleje informovala, že s uklízečkou kontrolují společné lednice na patře a vyhazují 

zkažené věci, protože studenti toto nejsou schopni provádět sami.  

8. Studovna 
Vedoucí koleje informovala, že během léta ve studovně kouřili, jedli a na několik nocí se ubytovali 

studenti nebydlící na naší koleji. Studovna není v prostorách KaM, ale v prostorách UK. Nicméně je 

nám dovoleno ji využívat. Z toho důvodu jsme omezili přístup do studovny pro studenty bydlící mimo 

kolej od 7:00 do 18:00. Pro studenty bydlící na koleji je přístup do studovny možný non-stop. 

9. Valná hromada 
V dubnu 2017 se bude konat v Plzni valná hromada studentské organizace IFMSA. Informovala o tom 

Anna Klugerová, která je členkou této organizace. Vedoucí koleje přislíbila pomoc při ubytování 

studentů z ostatních lékařských fakult, kteří přijedou na VH.  

10. Kolárna 
Kolárna na Šafránkově pavilonu je nedostačující. Kolárna je ohraničena skříněmi, které jsou majetkem 

UK a značně omezují prostor pro kola. Budeme žádat UK o odstranění alespoň některých skříní – 

skříně jsou všechny prázdné a nevyužité a brání rozšíření kolárny. Vedoucí koleje se snažila zařídit 

odstranění některých skříní, bylo jí však řečeno, že to nelze.  Kolárna obsahuje jeden stojan pro cca 

10 - 15 kol. Z kolárny je velmi obtížné kola vyndat a některá kola se do stojanu již nevejdou a jsou 

opřená o ostatní. Vzhledem k tomu, že kola jsou ekologický, levný a zdravý dopravní prostředek, se 

budeme snažit kolárnu rozšířit a umožnit studentům snazší přístup do kolárny. Anna Klugerová 

kontaktuje Ing. Vaise – vedoucího provozně technického oddělení.  

 

 

 

 

 


