
Zasedání kolejní rady Budeč 

23. 9. 2015 

 

Přítomní členové KR:  H. Illichová, J. Sokol, V. Hrdlička, A. Fridrichovská, I. Hrubá 

Hosté:  Dominik Pokorný 

Zapisovatel:   H. Illichová 

 

Program:  

1) Zpětné stěhování a nové vybavení kolárny 

2) Dlouhodobé rezervace tělocvičny 

3) Nový ceník prádelny 

4) Parkoviště 

5) Rezervace pokojů na léto 2016 

6) Uvítací party pro nováčky 

7) Ostatní 

 

Průběh zasedání: 

1) Po skončení rekonstrukce prvního patra bude kolárna přestěhována zpět na schodiště. 

Přestěhována budou pouze ta kola, která budou odpovídat fotkám kol na PRŮJMECH. 

Bezprizorní kola (jejichž majitel tu už nebydlí, nebo kolo neodpovídá žádné fotce) budou 

ponechána v koupelně u tělocvičny k vyzvednutí majiteli. Dle informací Jirky Sokola bude 

zakoupeno 18 nových háků na kola a pravidla kolárny budou upravena. Nová pravidla 

kolárny budou vyvěšena na web i na facebook. 

  

2) Dlouhodobou rezervaci tělocvičny mají prozatím jen budečští florbalisti. Přehled 

dlouhodobých rezervací je k nalezení na webu nebo na vrátnici. Žádosti o rezervace 

tělocvičny posílejte na mail KR. 

 

3) Dle nového opatření (č. 17/2015) ředitele KaM je nová cena za praní: 30 Kč/prací 

cyklus/1h. Cena se pravděpodobně bude ještě měnit (na nižší cenu), ale v tuto chvíli 

opatření ředitele platí a proto bude změněna sazba. Mění se také cena za vysavač (20 

Kč/30min) a cena za půjčení žehličky (10 Kč/30min). Nové ceny budou vyvěšeny i 

aktualizovány na kolejním webu. 

 

4) Část zahrady, kterou používala stavební firma při bourání dřeváku jako parkoviště, začali 

využívat k parkování i někteří ubytovaní na Budči. Napomohl k tomu i fakt, že zahrada je 

celý den otevřená kvůli přístupu k popelnicím. Je sice v plánu vystavět na části zahrady 

parkoviště, avšak v současnosti tam ještě žádné vybudováno nebylo, a proto oficiálně je 



zakázáno na zahradě parkovat. KR napíše mail řediteli KaM, zda je možné, aby studenti 

využívali zahradu jako doposud, tedy i k příležitostnému parkování. Tím bude proces 

schválený a vyhneme případným stížnostem.  

 

5) V létě 2016 by mělo být zrekonstruováno druhé i třetí patro Budče. Počet pokojů, na 

kterých bude možné přes léto bydlet, se tím rapidně sníží. Ti z vás, kteří tu budou chtít 

zůstat, mohou své žádosti o rezervace pokojů na léto 2016 (konkrétně červenec + srpen) 

posílat na mail: rezervaceBUDEC@seznam.cz. 

 

6) Uvítací party pro nováčky se bude konat 6.10.2015 od 18:00 a bude již tradičně zahájena 

kolejním během. Všichni jsou na tuto akci srdečně zváni.  

 

7) Dominik Pokorný upozornil na nedbalost uklízečky na třetím patře. Iva Hrubá slíbila, že 

s ní promluví.  

 


