Zápis zasedání ze dne 10. 4. 2007
Přítomni: Michalica Jiří, David Bříza, Martin Elstner, Tomáš Bouček, Tomáš Bek, Eva
Rebendová
Omluveni:
Neomluveni:
Členové SRUPa se dohodly na programu zasedání. 9:0:0
1. Informace o pořádání Majálesu 2007
Předseda SRUPa Jiří Michalica informoval přítomné jak probíhá organizační
zabezpečení pořádání Majálesu. Členové SRUPa byli seznámeni s podrobným programem
jednotlivých dnů majálesových oslav
2. Nový člen předsednictva AS UPa
Vzhledem k nízké účasti studentských senátorů na posledním zasedání AS UPa byla
zvolena členkou předsednictva Magda Michálková, která tento post přijala pouze z důvodu
schválení nového předsednictva. Na dalším zasedání bude ze svého místa rezignovat ve
prospěch jiného studentského senátora, který bude zvolen na příštím zasedání senátu.
Předseda SRUPa vyzval přítomné senátory AS UPa, aby mezi sebou zvolili nového
člena předsednictva a toho pak doporučili ke schválení na příštím zasedání AS UPa.
3. Informace o stavu „podpisové akce“
V univerzitním kampusu probíhala podpisová akce, která měla vyjádřit nesouhlas
studentů se zamýšleným rozhodnutím vedení univerzity uzavřít Klub B na kolejích.
Podpisové archy byly předány rektorovi.
Předseda SRUPa informoval přítomné o stanovisku rektora na tuto podpisovou akci.
Rektor považuje současné řešení nastalé situace za nejlepší možné. Jako náhradu za chybějící
prostory Klubu B navrhuje rozšíření klubu Dýdý Baba o volné garáže v blízkosti Klubu Dýdý
Baba, které uvolní SKM.
4. Informace z kolegií, senátů, Rady vysokých škol, Kolejní rady a jednotlivých
komisí
5. Různé
Člen SRUPa David Bříza informoval členy SRUPa o zastavení provozu doplňkového
prodeje v Menze v technickém pavilonu v Doubravicích. Vyzdvihl zejména fakt, že studenti,
kteří zde mají výuku mimo hodiny výdeje jídla nemají možnost zakoupit jakékoliv potraviny
a jsou nuceni zakoupit v Globusu, který je vzdálen asi 15 minut pěší chůze. Předchozí stav
vyhovoval více nejenom studentům, ale také akademickým pracovníkům.
SRUPa se také obává úplného zrušení provozu celé menzy a s tím související
komplikace studentů a akademických pracovníků (celkový počet asi 150), kteří zde mají
výuku. Vzhledem k časové náročnosti návštěvy hlavní menzy by bylo nutné v rozvrhu počítat
s nejméně 2 hodinovou pauzou na oběd.
6. Závěr
Předseda SRUPa poděkoval přítomným za účast a přednesené informace.
Zapsal: Jiří Michalica

Jiří Michalica
Předseda SRUPa

