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Schůzka Kolejní rady Budeč 

4. 1. 2013 

Zasedání Kolejní rady Budeč se uskutečnilo 4. 1. 2013 od 21 hod. v zasedací místnosti kolejní rady. 

Přítomní členové KR Budeč:  Jan Švadlenka (předseda), Růžena Fantová (místopředsedkyně), 
Martin Plaček 

Omluvení členové KR Budeč: Tomáš Ječmen, Aleš Petelák 

Hosté: Hana Illichová, Edita Homolková, Martin Petružálek (přišel poz-
ději) 

Program: 

1) Losování jednolůžkových pokojů 

2) Tělocvična 

3) Plánování schůzky s vedením koleje 

4) Různé 

Průběh zasedání: 

Na počátku zasedání si kolejní rada a hosté připili na rok 2013 jablečným cidrem z Těchonic 
(zn. Kerloick, Truňk bretaňských dědků), který přinesla E. Homolková. 

Program zasedání byl schválen tichým souhlasem. 

1) Losování jednolůžkových pokojů: 

Protože se v Koleji Budeč uvolnil jednolůžkový pokoj, vyhlásila kolejní rada slosování (dle pravidel 

schválených jako usnesení č. 1/20121). Přihlásili se dva zájemci, Jana Pelikánová a Svatopluk Svět-

lík, z nichž následně kolejní rada vylosovala Svatopluka Světlíka. Kolejní rada mu blahopřeje 

k zisku jednolůžkového pokoje. 

2) Tělocvična: 

a) Pořízení nového vybavení: 

Kolejní rada obdržela několik návrhů na doplnění vybavení tělocvičny: 

� Martin Petružálek navrhl zakoupit posilovací lavici a sadu činek. Přislíbil také, že vyho-

toví rozpis cviků, které lze na této lavici provádět. 

� Tomáš Vymlátil požádal o pořízení dvou branek na florbal. 

� Jana Hubová by chtěla zakoupit síť na badminton. 

Nyní se tedy kolejní rada dotáže vedení koleje, kolik peněz na vybavení tělocvičny uvolní. 

U posilovací lavice bude také nutné vymyslet její umístění, aby ji bylo možné uzamknout 

a evidovat její používání. U badmintonové sítě zase může být problematické její uchycení. 
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 Viz zápis ze zasedání KR ze dne 6. 8. 2012, odst. 2. 
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b) Vytíženost tělocvičny: 

Kolejní rada zaznamenala stížnost, že je tělocvična ve večerních hodinách obsazena uživateli 

s dlouhodobými rezervacemi a na ostatní zájemce zbývají méně přijatelné časy. 

Kolejní rada konstatuje, že je zájem o tělocvičnu velký a těžko lze uspokojit všechny zájemce. 

Ti, kteří chtěli tělocvičnu užívat pravidelně, dostali možnost o to požádat na počátku akade-

mického roku 2012/2013 a přednost měl ten, kdo se přihlásil dříve. Dva z uživatelů mají navíc 

tělocvičnu pronajatou od KaM. Další možnost požádat o dlouhodobou rezervaci v atraktivním 

večerním čase bude na počátku příštího akademického roku. 

3) Plánování schůzky s vedením koleje: 

Kolejní rada prodiskutovala záležitosti, které přednese vedení koleje při plánované společné 

schůzce. Termín navrhuje na pondělí 14. či středu 16. ledna 2013. 

4) Různé: 

a) Protože přetrvává nepořádek v sušárně a kuchyňkách, kolejní rada vyvěsí oznámení varující, 

že bude nepořádek pravidelně vyhazován. 

b) R. Fantová informovala o houslistovi ubytovaném v Koleji Budeč, který potřebuje pravidelně 

cvičit, ale nemá kde. R. Fantová navrhuje, aby byla pomocí rozvěšených závěsů částečně od-

hlučněna studovna č. 10. Kolejní rada o to požádá vedení koleje. 

c) J. Švadlenka poskytl informace o aktuálním dění v Grémiu předsedů kolejních rad. Grémium 

nyní musí „bez zbytečných odkladů“2 projednat stížnost na průběh voleb v Koleji Kajetánka. 

Má však potíže sejít se v dostatečném počtu svých členů, neboť na konci listopadu a v prosinci 

proběhly volby do asi poloviny existujících kolejních rad a proces jejich ustavování ještě stále 

není ukončen, byly také vánoční prázdniny a nyní začíná zkouškové období. J. Švadlenka se po-

kouší svolat zasedání Grémia na některý den v týdnu 14. – 18. ledna 2013. 

d) J. Švadlenka navrhl H. Illichové, první náhradnici po volbách do kolejní rady, aby se podílela 

na její činnosti, neboť se v průběhu roku 2013 stane její členkou. H. Illichová souhlasila 

a J. Švadlenka ji následně připojil do elektronické konference kolejní rady. 

 Zapsal: J. Švadlenka 
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 Viz čl. 8 odst. 8 Volebního řádu pro volbu členů kolejních rad Univerzity Karlovy v Praze. 


