Schůzka Kolejní rady Budeč
14. 3. 2012

Zasedání Kolejní rady Budeč se uskutečnilo 14. 3. 2012 od 22 hod. v zasedací místnosti kolejní
rady.

Přítomní členové KR Budeč:

Jan Švadlenka (předseda), Edita Homolková (místopředsedkyně), Tomáš Ječmen, Veronika Kordová, Růžena Fantová

Hosté:

Martin Plaček, Tomáš Hliboký, Martina Holubová

Program:
1)

Schválení programu

2)

Žádost T. Hlibokého

3)

Návrh na pořízení basketbalového koše

4)

Kolárna

5)

Plánování schůzky kolejní rady s vedením koleje

6)

Příprava Velikonoční párty v tělocvičně

Průběh zasedání:
1)

Schválení programu:
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 5-0-0

2)

Žádost T. Hlibokého:
T. Hliboký uvedl, že si šermíři, kteří pravidelně trénují v tělocvičně, nemají kam uložit své
věci. Požádal proto, zda by k uložení těchto věcí mohli využívat zasedací místnost kolejní
rady.
J. Švadlenka odpověděl, že to možné není, protože v této místnosti má své věci kolejní rada
a klíče si může vypůjčit pouze některý z jejích členů.
E. Homolková navrhla požádat vedení koleje, aby do šatny vedle tělocvičny pořídilo zamykatelnou skříň (skříně). Nebude-li to možné, mohli by si šermíři ukládat své věci
do kumbálu pod schodištěm v tělocvičně.
Kolejní rada tento návrh přednese při nejbližší schůzi s vedením koleje.

3)

Návrh na pořízení basketbalového koše:
Dále kolejní rada projednala návrh, aby byl do tělocvičny pořízen aspoň jeden basketbalový koš. Kolejní rada souhlasí a také tento návrh přednese vedení koleje.
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4)

Kolárna:
Kolejní rada se dohodla, že všechna neregistrovaná kola budou z kolárny
po 19. březnu 2012 přesunuta do „dřeváku“.

5)

Příprava schůzky s vedením koleje:
V nejbližší době se uskuteční společná schůzka kolejní rady a vedení koleje. Kolejní rada
má k projednání několik bodů, nicméně uvítá jakékoli další podněty.

6)

Příprava „Velikonoční párty“ v tělocvičně:
Kolejní rada pokračovala v přípravě „Velikonoční párty“, jejíž termín dříve stanovila
na úterý 3. dubna 2012.
Kolejní rada mj. pro uvedené datum zrušila pravidelnou rezervaci tělocvičny šermířské
skupiny T. Hlibokého (od 18:00 do 20:00):
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 5-0-0
Nyní kolejní rada intenzivně pracuje na hledání hudebního interpreta, který by
v tělocvičně zahrál.
Zapsal: J. Švadlenka
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