Schůzka Kolejní rady Budeč
4. 9. 2013
Zasedání Kolejní rady Budeč se uskutečnilo 4. 9. 2013 od 21 hod. v zasedací místnosti kolejní rady.
Přítomní členové KR Budeč:

Jan Švadlenka (předseda), Růžena Fantová (místopředsedkyně),
Tomáš Ječmen, Aleš Petelák, Martin Plaček

Hosté:

Hana Illichová, Jan Kaleta, Vojtěch Hrdlička

Program:
1) Posilovna
2) Dlouhodobé rezervace tělocvičny v akademickém roce 2013/2014
3) Výpomoc kolejní rady při „přeubytování" na akademický rok 2013/2014
4) Informace o průběhu rozdělování lůžek na akademický rok 2013/2014
5) Příprava schůzky kolejní rady s vedením koleje
6) Příprava tradiční uvítací párty pro nováčky koleje
7) Různé
Průběh zasedání:
1) Posilovna:
Nová budečská posilovna byla otevřena na začátku června 2013. Zatím je v ní k dispozici pouze
posilovací lavice, doplněná sadou činek a závaží. Kolejní rada proto debatovala, jak toto vybavení rozšířit. Poté, co se shodla, že by bylo vhodné pořídit aspoň jeden nový stroj, který by byl co
nejuniverzálnější, navrhl J. Kaleta eliptický krosový trenažér. Dalšími návrhy byly rotoped,
hrazda s kladkou, více závaží k činkám a nástroje k zahřátí svalů před vlastním posilováním,
např. žebřiny, žíněnka, švihadlo, aj. Kolejní rada se nakonec rozhodla dotázat se vedení koleje,
kolik peněz k nákupu dalšího vybavení do posilovny je ochotno poskytnout. Podle toho se poté
rozhodne, co vlastně pořídí.
Kolejní rada také zhodnotila dosavadní provoz posilovny. Ta přes prázdniny nebyla příliš využívána, např. se prodalo pouhých šest permanentek. Lze ovšem očekávat, že bude během školního
roku posilovna vytíženější.
2) Dlouhodobé rezervace tělocvičny:
Kolejní rada obdržela již několik žádostí o dlouhodobou rezervaci tělocvičny. Rozhodla se nicméně,
že zatím rozvrh dlouhodobých rezervací připravovat nebude, a umožní tak i dalším ubytovaným, aby
požádali o rezervaci. Možnost rezervovat si tělocvičnu pro pravidelné akce skončí 25. září.
3) Výpomoc kolejní rady při „přeubytování“:
Kolejní rada tak jako v předchozích letech vypomůže s ubytováním na další akademický rok těch, kteří v Koleji Budeč zůstali bydlet přes léto. Celý proces tak proběhne rychleji. Kolejní rada bude vypomáhat v týdnu 9. – 13. září a jednotlivé dny si rozdělila podle toho, který z jejích členů bude mít čas.
4) Informace o průběhu rozdělování lůžek:
Rozdělování lůžek na další akademický rok (tzv. „štafle“) opět prováděla R. Fantová. Oproti předchozím letům byla většina volných lůžek nabízena nikoli v hodnotícím elektronickém systému REHOS,
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ale v přímém prodeji. Nové rezervace tak nepřibývaly ve vlnách po zveřejnění výsledků hodnocení
a poté námitkového řízení, nýbrž postupně. Někteří ubytovaní navíc nerespektovali uzávěrku zámluv
konkrétního lůžka, kterou kolejní rada s ohledem na Opatření ředitele č. 15/2013 (Harmonogram
a způsob provádění zámluv čísel pokojů v kolejích UK v roce 2013) stanovila na 20. srpna, a zasílali
své žádosti ještě na začátku září. R. Fantová se i přesto pokusila těmto žádostem vyhovět.
5) Příprava schůzky kolejní rady s vedením koleje:
Kolejní rada debatovala o záležitostech, které by bylo vhodné projednat s vedením koleje:
•

seznámení se s novým vedoucím Koleje Budeč, panem Titzenthalerem,

•

kapající roura v sušárně,

•

přeměna hostinských pokojů na běžné studentské ubytování,

•

pořízení nového vybavení posilovny,

•

jeden sešit na poštu ve vrátnici,

•

nefungující systém „Průkazů jezdecké mašiny“ z důvodu nedostatečné informovanosti vrátných.

6) Příprava tradiční uvítací párty pro nováčky koleje:
Termín „Párty pro nováčky“ byl stanoven na čtvrtek 3. října. Kolejní rada dále debatovala o programu
párty. V její přípravě bude pokračovat při své příští schůzce.
7) Různé:
a) Termín příští schůzky Kolejní rady Budeč byl stanoven na středu 25. září od 21 hod.
b) Protože se ukázalo, že se uvolní další jednolůžkový pokoj, kolejní rada vyhlásila losování, které se
uskuteční 12. 9. 2013.
Zapsal: J. Švadlenka
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