
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KOLEJNÍ RADY ŠAFRÁNKŮV PAVILON 
 

Datum a čas: 20.12. 2017, 16:00 

Přítomní členové: Anna Klugerová, Karolína Kubínová, Petra Málková, Martin Jindra,  

Nepřítomní členové: Jiří Vodrážka - omluven 

Hosté:  vedoucí koleje Tereza Stehlíková 

Místo:  hala u gaučů 

PROGRAM: 
1. TISKÁRNA 

2. ODPADKY 

3. INTERNET 

4. ÚKLID 

5. VÝTAH 

6. POVLEČENÍ 

7. NÁKUPY 

8. VOLBY 

9. DVEŘE 

 

1. TISKÁRNA 

Martin Jindra informoval o stavu tiskárny. Rozbité USB listopad. Poté přestal fungovat přenos mezi 

tiskárnou a počítačem. Následovala instalace nového monitoru, počítače a klávesnice. Tiskárna tiskne 

všechny stránky na jeden papír. Možnost sehnání lepší tiskárny – pan Knobloch.  Jedna tiskárna také 

k dispozici od Anny Klugerové.  

Martin Jindra nestíhá vybírat peníze za tiskárnu. Kontrolu vybírání peněz bude mít na starosti Petra 

Málková. 

 

2. ODPADKY 

Neustále problém s neuklizenými pokoji – o problému informovala vedoucí koleje Tereza Stehlíková. 

Studenti stále nechávají dlouho nevynesené odpadky na pokojích.  Provedena podzim deratizace 

2017. Mravenci stále přítomni v koupelnách. Martin Jindra navrhl rozvěsit upomínky po koleji, ať 

studenti před odjezdem domů na zkouškové období uklidí pokoje a vynesou odpadky. Bude 

provedena kontrola pokojů po zkouškovém období – vedoucí koleje + člen kolejní rady. Vrátnice 

bude upozorňovat studenty odjíždějící z koleje, ať vynesou odpadky. Vedoucí koleje projde před 

zkouškovým obdobím pokoje s uklízečkou.  

Vedoucí koleje informovala o stížnostech studentů na způsob vyhazování ženských hygienických 

potřeb na WC. Studenti, resp. studentky budou žádány o jiný způsob likvidace hygienických potřeb na 

WC přes FB.  



3. INTERNET 

Eduroam funguje relativně dobře. Studenti si už nestěžují. Pouze mezi členy KR proběhla krátká 

diskuze o tom, že je internet pomalý.  

4. ÚKLID 

Nová uklízečka p. Horsinková.  

Petra Málková upozornila KR, že stav úklidu v kuchyňkách se zlepšil poté, co byl v kuchyňce 

k dispozici jar a houbička pro všechny. Anna Klugerová navrhla koupit jar a houbičky do všech 

kuchyněk. Vedoucí koleje navrhla udělat dobrovolnou sbírku mezi studenty - 10 Kč na osobu a za 

vybrané peníze by KR nakupovala jary a houbičky a zajišťovala doplňování.  

5. VÝTAH 

Vedoucí koleje informovala o aktuálních informacích od paní Baslové a tajemnice LFP je, že 

rekonstrukce výtahu je schválena. Čeká se pouze na grant. Časový horizont nikdo nezná.   

6. POVLEČENÍ 

Vedoucí koleje Tereza Stehlíková informovala, že studenti si musí povlečení měnit 1x do měsíce, jinak 

bude sebráno. Povlečení používaná déle jak jeden měsíc jsou zpravidla tak znečištěná, že už nejdou 

vyprat. Studenti mohou chodit kdykoliv v otvíracích dobách ubytovací kanceláře. 

Dále v hodinách navíc - 2. úterý v měsíci od 6:00 do konce pracovní doby vedoucí koleje. Kromě toho 

2. středa v měsíci do 18:00. V případě nepřítomnosti vedoucí koleje, je k dispozici 5 ks povlečení na 

vrátnici.  

7.  NÁKUPY 

Vedoucí koleje Tereza Stehlíková informovala, že požadavky na nový dataprojektor, dovybavení 

posilovny, akuvrtačka, prádlo byly odevzdány. Martin Jindra vznesl nápad koupit petangue.  

8. VOLBY 

Anna Klugerová informovala, že kolejní radě bude končit v květnu funkční období. V plánu je 

vyhlášení voleb.  

9. DVEŘE 

Vedoucí koleje Tereza Stehlíková informovala, že je v plánu oprava 2 dveří v místnosti u gaučů. 

Opravu bude zajišťovat LFP.  

 

 

 

 

 

 


