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Schůzka Kolejní rady Budeč 

11. 9. 2012 

Zasedání Kolejní rady Budeč se uskutečnilo 11. 9. 2012 od 22 hod. v soukromých prostorách místo-
předsedkyně kolejní rady E. Homolkové, která také zasedání řídila. 

Přítomní členové KR Budeč:  Edita Homolková (místopředsedkyně), Tomáš Ječmen, Růžena Fan-
tová, Veronika Kordová (přišla malilinko později) 

Hosté:  Martina Holubová, Adam Hraška 

Omluvení členové KR Budeč: Jan Švadlenka (předseda) 

Program: 

1) Rezervace tělocvičny 

2) Schválení výdajů z Fondu kolejní rady 

3) Příprava Párty pro nováčky 

4) Ostatní 

Průběh zasedání: 

Program byl schválen tichým souhlasem. 

1) Rezervace tělocvičny: 

a) Kolejní radu kontaktovalo několik zájemců o pronájem tělocvičny Koleje Budeč na akade-

mický rok 2012/2013. Tyto pronájmy uzavírá ředitelství KaM, a Kolejní rada se proto v této 

věci obrátila na paní Benákovou, vedoucí Koleje Budeč. Ta oznámila, že již několik žádostí 

o pronájem eviduje. O dlouhodobou rezervaci tělocvičny také požádalo několik studentů 

ubytovaných na koleji. 

Po domluvě s vedením koleje sestavila kolejní rada rozvrh dlouhodobých rezervací1, při-

čemž se zasadila o to, aby středy a neděle zůstaly k dispozici výhradně pro ubytované stu-

denty. Tento rozvrh bude vyvěšen na nástěnce a webových stránkách koleje. Na jeho základě 

si mohou případní další zájemci rezervovat některý z dosud neobsazených termínů. 

Rozvrh dlouhodobých rezervací tělocvičny kolejní rada následně schválila jako své usnesení 

č. 3/2012: 

Hlasování (pro-proti-zdržel se): 3-0-0 

b) Dále KR schválila výklad odst. 6 Pravidel používání tělocvičny v Koleji Budeč (týkajícího se re-

zervací tělocvičny) jako své usnesení č. 4/2012: 

Dlouhodobé rezervace tělocvičny v koleji Budeč jsou platné maximálně do konce měsíce 

srpna příslušného akademického roku a automaticky se dále neobnovují. V průběhu září 

                                                 
1
 Rozvrh rezervací je uveden v příloze tohoto zápisu. 
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kolejní rada sestavuje nový rozvrh rezervací pro následující akademický rok, který bude 

platný od 1. října. 

Hlasování (pro-proti-zdržel se): 3-0-0 

2) Schválení výdajů z Fondu kolejní rady: 

KR Budeč schválila následující výdaje Fondu kolejní rady (usnesení č. 5/2012): 

a) Nákup čtyř kotvicích kolíků k přístřeškům v zahradě za Kolejí Budeč v celkové ceně 300 Kč. 

b) Částečná úhrada nákladů R. Fantové za telefon v souvislosti s rozdělováním pokojů v Koleji Bu-

deč pro akademický rok 2012/2013, ve výši 200 Kč. Kolejní rada zároveň oceňuje obětavost 

R. Fantové, zejména množství času, který rozdělování pokojů věnovala. 

Hlasování (pro-proti-zdržel se): 4-0-0 

3) Příprava Párty pro nováčky: 

Tradiční uvítací párty pro nováčky se uskuteční ve středu 3. října 2012. Kolejní rada proto dis-

kutovala o jejím programu, během něhož by se nováčci v Koleji Budeč měli seznámit s kolejí 

i jejími obyvateli. Kolejní rada k úvodnímu slovu pozve také vedení koleje, tj. paní Mikušovou, 

vedoucí 2. správy KaM, paní Benákovou, vedoucí Koleje Budeč, a paní Pecháčkovou, ubytovatelku, 

Po celou dobu bude tradičně čepováno pivo a k dostání budou také další pochutiny.  Živou hudbu 

zajistí skupina Corbells. 

4) Ostatní: 

a) Kolejní rada projednávala formu odměny pro studenty, kteří zasednou ve volební komisi 

při volbách do kolejní rady v listopadu 2012. 

b) Kolejní rada diskutovala o průběhu výměny oken na koleji Budeč. 

c) Kolejní rada si sdělila informace o průběhu ubytovávání studentů na další akademický rok2. 

d) V dohledné době se členové kolejní rady vyjádří k pravidlům používání dataprojektoru, je-

jichž sepsáním byl pověřen T. Ječmen. Tato pravidla budou následně vyvěšena na nástěnce 

a na webových stránkách koleje. Dataprojektor si studenti ubytovaní v Koleji Budeč bu-

dou moci zapůjčit od 1. října 2012. 

Zapsala: E. Homolková 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Ve dnech 10. až 12. září 2012, kdy bylo očekáváno největší vytížení ubytovací kanceláře, s ubytováváním studentů 

vypomohla také kolejní rada. 
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Příloha – Rozvrh dlouhodobých rezervací tělocvičny v Koleji Budeč 

pro akademický rok 2012/2013 

pondělí 19:00 – 21:00 Sivá 

úterý 18:00 – 20:00 Röder 

 20:00 – 22:00 Molnár 

středa 17:00 – 19:00 Röder 

 19:00 – 21:00 Sivá 

 21:00 – 23:00 florbal 

čtvrtek 18:00 – 20:00 Röder 

 20:00 – 21:30 Ivanoc 

neděle 21:00 – 23:00 florbal 

 


