
Zápis ze zasedání kolejní rady Šafránkův pavilon 
 

Datum a čas: 18. 5. ve 12:30hod 

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

Trejtnarová 

Nepřítomní členové: 0 

Hosté:  vedoucí koleje Tereza Stehlíková, Petra Málková 

Místo:  zahrada ŠAF 

Program: 
1. Odpadky 

2. Tiskárna 

3. Projektor 

4. Lednice 

5. Předání pokojů 

6. Zahradní nábytek  

7. Rezervace na kola  

8. Rozkládací sušáky 

9. Plány do budoucna 

10. Nový člen rady 

11. Sbírka 

12. Různé 

 

1. Odpadky 
Vedoucí koleje informovala, že studenti nechávají odpadky ze svých pokojů přede dveřmi i několik 

dní (zejména čtvrté patro). Spoléhají na uklízečku. Budeme apelovat na studenty (facebook ŠAF), 

zvláště v letních měsících, aby po sobě uklízeli svůj nepořádek. 

2. Tiskárna 
Nejdéle do 26. 5. vyzvat studenty k zaplacení veškerých tisků.  Na léto se bude tiskárna odpojovat, 

aby se zamezilo poškození během prázdnin, kdy bude kolej sloužit i k ubytovávání cizích lidí. Tiskárna 

odpojena do 26.5.2017 – Martin Jindra. 

3. Projektor 
Do konce června se bude odpojovat projektor, aby nedošlo k poškození během prázdnin. Zajistí 

Martin Jindra, Anna Klugerová mu předala klíč potřebný k odpojení.  

4. Lednice 
Vedoucí koleje informovala, že na všechny pokoje byly dokoupeny lednice. Doporučit těm co mají 

vlastní lednici odvézt domů. Před předáním pokojů na léto rozmrazit lednice. 

5. Předání pokojů 
Anna Klugerová informuje studenty (facebook ŠAF), že mají výt pokoje předány nejdéle do 30. 6. Do 

11:00. 



6. Zahradní nábytek 
Vedoucí koleje informovala, že byl zakoupen zahradní nábytek. Při jakémkoliv poškození informovat 

vedoucí koleje. Nábytek se bude uklízet do společné haly před vstupem na zahradu – studenti budou 

informování prostřednictvím plakátu vyvěšeného na dveřích před vstupem + na facebook ŠAF. Při 

nefungování systému úklidu se zařídí zápisy na vrátnici.  

7. Rezervace na kola 
Při rezervacích pokojů se budou vyřizovat i rezervace na kola v kolárně, aby se zajistil dostatečný 

prostor pro lidi, co využívají kola pravidelně. 

8. Rozkládací sušáky 
V současné době jsou na ŠAFU tři rozkládací sušáky. Jeden je umístěn v prádelně a dva by mohli 

sloužit ve venkovní zahradě. 

9. Plány do budoucna 
Výtah, nová čočka do projektoru, nové vybavení do posilovny, nový gril na zahradu. 

10. Nový člen rady 
Z důvodů stěhování současného člena rady – Adély Trejtnarové, byla přijata jako nový člen Petra 

Málková. 

11. Sbírka pro Simču 
Pro spolužačku Simonu Šléglovou ubytovanou na koleji Šafránkův pavilon, které v nedávné době 

shořela střecha rodinného domu vlivem blesku uspořádána sbírka. Na transparentní účet „Miroslav 

Šlégl“ bylo zasláno 2 500,- z peněz kolejní rady a 4 000,- z hromadné sbírky. Sbírka bude ukončena 30. 

6. 2017 

12. Různé 
Kolej přes léto slouží jako ubytovna pro veřejnost, a proto zde nebudou bydlet jen studenti. Ti co 

budou zůstávat přes léto na koleji, si musí dávat pozor na své věci ve společných prostorách, jako 

jsou kuchyňky, koupelny. Informujeme prostřednictvím facebook ŠAF. 

 

 

 

 


