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Schůzka Kolejní rady Budeč s vedením koleje 

24. 5. 2012 

Společné zasedání Kolejní rady Budeč a vedoucí koleje se uskutečnilo 24. 5. 2012 od 8 hod. v kanceláři 
vedoucí koleje. 

Přítomní členové KR Budeč:  Jan Švadlenka (předseda), Edita Homolková (místopředsedkyně), 
Tomáš Ječmen, Veronika Kordová, Růžena Fantová 

Přítomní zaměstnanci KaM: Renata Benáková (vedoucí koleje) 

Program: 

1) Návrh na pořízení basketbalového koše 

2) Návrh na pořízení kolejního dataprojektoru 

3) Zamykání koleje v nočních hodinách 

4) Seznámení kolejní rady s novou ubytovatelkou 

5) Rezervace pokojů 

6) Naladění klavíru 

7) Pořízení nového vysavače 

8) Nábytek 

9) Nové vybavení studoven 

10) Oprava teras 

11) Různé 

Průběh zasedání: 

J. Švadlenka zahájil zasedání tím, že přečetl jeho program. Program byl následně schválen tichým 
souhlasem. 

1) Návrh na pořízení basketbalového koše: 

Kolejní rada připomněla požadavek některých studentů pořídit do tělocvičny basketbalový koš.1 
Předložila proto paní Benákové několik možností s cenou pohybující se mezi 3 – 8 tisíci korunami. 

Paní Benáková odpověděla, že je nákup předběžně schválen a že zjistí u paní Mikušové, vedoucí 
2. správy KaM, jaké na něj budou vyhrazeny finanční prostředky. 

2) Návrh na pořízení kolejního dataprojektoru: 

Dále kolejní rada přednesla návrh pořídit kolejní promítačku. Tu by bylo např. možné využít 
k promítání zážitků z cest, apod. Cena použitelných promítaček se pohybuje již mezi 6 – 13 tisíci 
korunami. 

Paní Benáková odpověděla, že si v Koleji Švehlova studenti promítačku pořídili sami z peněz, 
které mezi sebou vybrali. Dále upozornila, že půjčování promítačky by byla práce navíc 
pro vrátné. 

                                                 
1 Viz např. odst. 2) a) zápisu ze zasedání Kolejní rady Budeč 29. 3. 2012. 
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Při následné diskuzi bylo mj. navrženo, aby půjčování promítačky zajišťovala kolejní rada (po-
dobně, jako tomu je při půjčování kolejní pípy). Dále kolejní rada poukázala na to, že v Koleji 
Švehlova bydlí třikrát více lidí než v Budči, a bylo proto snazší potřebnou částku shromáždit. 

Paní Benáková proto konstatovala, že návrh na pořízení promítačky probere s paní Mikušovou. 

3) Zamykání koleje v nočních hodinách: 

Kolejní rada také poukázala na stížnosti několika studentů, že bývá po půlnoci během pochůzek 
vrátných kolej zamčená, a studenti proto musejí čekat, než se vrátní vrátí (někdy až 20 min). 

Paní Benáková vysvětlila, že jsou tyto pochůzky nařízeny vnitřními předpisy KaM. Navrhla 
nicméně, že bude čas těchto pochůzek stanoven pevně a vyvěšen ve vrátnici, aby s ním mohli uby-
tovaní studenti počítat předem. 

4) Seznámení kolejní rady s novou ubytovatelkou: 

Paní Benáková seznámila kolejní radu s novou ubytovatelkou Koleje Budeč, která nedávno nahra-
dila paní Kratochvílovou. 

5) Rezervace pokojů: 

J. Švadlenka oznámil, že je možné připojit se k elektronickému systému zámluv pokojů, který na-
programovali v Koleji 17. listopadu.2 

Kolejní rada se následně shodla, že bude zámluvy dělat „postaru“ – ručně, jako tomu bylo dopo-
sud. 

Paní Benáková poté sdělila, že by již mělo být vydáno opatření ředitele, které zámluvy pokojů 
upravuje. J. Švadlenka odvětil, že mu (coby předsedovi Grémia) ředitelství KaM pouze zaslalo ná-
vrh tohoto opatření k připomínkování. O vydání jej zatím neinformovalo.3 

6) Naladění klavíru: 

R. Fantová požádala o naladění klavíru. Paní Benáková namítla, že byl nedávno (v lednu 2012) 
naladěn. R. Fantová proto vysvětlila, že musí být klavír pokaždé, když je s ním hýbáno, naladěn 

dvakrát. 

Paní Benáková následně souhlasila, že bude klavír naladěn znovu. S ohledem na účtování to však 
bude nejdříve v červnu. 

7) Pořízení nového vysavače: 

Kolejní rada navrhla koupit nový vysavač namísto starého, dosluhujícího. Vhodný by byl malý, 
snadno přenosný typ se snadnou údržbou. 

Paní Benáková odpověděla, že návrh probere s paní Mikušovou. 

8) Nábytek: 

Kolejní rada se zeptala, zda se bude v dohledné době vyměňovat vybavení pokojů. Někteří stu-

denti si stěžují, že se jim již nábytek rozpadá. 

                                                 
2 Na základě vnitřních předpisů KaM a Univerzity Karlovy (čl. 8 odst. 3. b) Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích 
služeb a Opatření ředitele KaM č. 11/2012) za rezervace pokojů odpovídá kolejní rada. 

3 Pozdější kontrola ukázala, že ředitelství KaM předpis skutečně vydalo jakožto Opatření ředitele č. 11/2012. 
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Paní Benáková odpověděla, že je několik kusů nábytku stále na skladě, a je proto možné vadné 
kusy nahradit, pokud o to studenti požádají. Dále vysvětlila, že bude nábytek postupně nahrazo-
ván, ale nyní je prioritou výměna oken. 

9) Nové vybavení studoven4: 

Paní Benáková sdělila, že stěhovací firma, která přenesení nábytku do studoven zajistí, přijde 
po zasedání kolejní rady. Shrnula též, jaké vybavení bude do jednotlivých studoven a dalších 
prostor koleje doplněno:: 

• sedačka do studovny č. 325 

• psací stůl do studovny č. 323 (bývalá žehlírna) 

• pohovka do studovny č. 130 

• dvě pohovky do studovny č. 518 (bývalá televizní místnost) 

• skříň do šatny u tělocvičny 

• židle tak, aby jich byl ve všech kuchyních dostatek 

10) Oprava teras: 

Kolejní rada se dotázala, zda byla v rámci oprav teras Koleje Budeč opravena také terasa 
v 5. patře. Studentky z pokoje, který se nachází pod ní, si stěžují, že jim do pokoje skrz terasu silně 

zatéká. 

Paní Benáková odpověděla, že to nechá prověřit. 

11) Různé: 

a) Paní Benáková oznámila, že bylo instalováno nové osvětlení do studovny č. 10 a rekonstruo-

vána vrátnice. 

b) Kolejní rada se zeptala, zda je již známo, kdy budou vyměněna okna vedoucí do Bělehradské 

ulice. KaM požádaly radnici MČ Praha 2 o dotaci z důvodu hlučnosti dopravního provozu. 

Paní Benáková odpověděla, že zatím nemá žádné informace. 

c) Kolejní rada postavila v zahradě za kolejí stany na ochranu laviček a stolů, které na zahradu 
přenesla o dva týdny dříve. Zahrada je tedy nyní plně k dispozici ubytovaným studentům. Pra-

vidla používání zahrady lze nalézt na webové adrese kolejní rady. 

d) Kolejní rada dále oznámila přestěhování neregistrovaných kol z kolárny do „dřeváku“. 

 

          Zapsal: J. Švadlenka 

                                                 
4 Doplnění nábytku do studoven bylo provedeno na základě požadavku kolejní rady – viz např. odst. 4) zápisu ze zasedání 
29. 3. 2012 


