
Zasedání kolejní rady Budeč 

15. 3. 2017 

 

Přítomní členové KR:  J. Sokol, I. Hrubá, V. Hrdlička, B. Kánská, D. Pokorný 

Zapisovatel:   I. Hrubá 

Hosté:    T. Štochlová, D. Šelbický 

Program:  

1) Výměna oken 

2) Rekonstrukce a nábytek na třetím patře 

3) Výměna prádla 

4) Datum velikonoční párty 

 

 

1) Během výměny většiny zbývajících starých oken došlo na některých pokojích ke vzniku 

podmínek, které omezily ubytované. KR se pokusí u vedení KAM vyjednat odškodnění 

těch ubytovaných, kterých se to přímo týká. V této souvislosti prosíme všechny 

poškozené (tzn. pokoje - 109, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 222, 223, 308, 322, 324, 

408, 422, 424, 505, 506, 507, 520, 521), aby napsali na e-mail KR 

„kolejni.rada@email.cz“ co nejpřesnější popis vzniklých problémů, a to nejpozději do 

neděle 26. března 2017. 

 

2) V létě 2017 je v plánu rekonstrukce 3. patra. KR doporučí vedení koleje pořízení stejného 

nábytku jako na 2. patře. 

 

3) Vzhledem ke stížnostem na omezené možnosti výměny ložního prádla požádala KR paní 

ubytovatelku o přidání dalšího možného termínu. Pro bližší informace sledujte nástěnku. 

 

4) Velikonoční párty se uskuteční v úterý 11. dubna 2017. Jste srdečně zváni!  

 

 

 

 

 

 



Budeč dorm council meeting  

15. 3. 2017 

 

Members present:  J. Sokol, I. Hrubá, V. Hrdlička, B. Kánská, D. Pokorný 

Clerk:   I. Hrubá 

Guests:  T. Štochlová, D. Šelbický 

Outline:  

1) Window change  

2) 3th floor: reconstruction and furniture 

3) Bed-sheets change 

4) Easter party 

 

 

1) During the recent windows change/reconstruction, some rooms were unliveable for a 

longer time than previously expected. The change of windows in a single room should 

have been completed within two days, with the new window set in in the first day and with 

no need of sleeping outside your room. If you experienced any problems, please send an 

email to “kolejni.rada@email.cz” with detailed description of the problems. Deadline is on 

Sunday 26th of March. Dorm´s council will try to negotiate a discount. Applies to rooms 

109, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 222, 223, 308, 322, 324, 408, 422, 424, 505, 506, 

507, 520 and 521. 

 

2) Reconstruction of the 3th floor is scheduled on the summer of 2017. Dorm council 

recommends that dorm management obtains the same type of furniture as on the 

2nd floor, if possible. 

 

3) We will try to get the dorm´s management to open more possibilities for bed sheet 

change.  

 

4) Easter party will be held on the 11th of April in the big gym downstairs. Everybody is 

welcome! 

 

 


