
Zasedání kolejní rady Budeč 

11.4.2016 

 

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

Zapisovatel:   H. Illichová 

Program:  

1) Kouření – výsledky ankety 

2) Vybavení posilovny 

3) Nábytek do studoven (1. a 2. patro) 

4) Kamerový systém 

5) Fotodokumentace oken  

 

Průběh zasedání: 

Kolejní rada se sešla v místnosti kolejní rady v plném počtu. 

1) V březnu proběhla online anketa, ve které mohli ubytovaní na Budči vyjádřit svůj názor 

na kouření na koleji (povolené na mezipatrech). Anketu vytvořila a výsledky zpracovala 

Aneta Fridrichovská. Celkem hlasovalo 174 ubytovaných a výsledky jsou následující: 

 

 úplný zákaz kouření: 91 hlasů (52%) 

 ponechání současného stavu: 62 hlasů (36%) 

 zřízení kuřárny na 4. patře: 21 hlasů (12%) 

Na základě těchto dat byl vznesen návrh na zákaz kouření na Budči s platností od 

nového akademického roku 2016/2017, který bude zanesen do smlouvy o ubytování a 

ubytovaný svým podpisem smlouvy při nástupu na kolej vyjádří souhlas s tímto nařízením. 

Zároveň bude ve smlouvě uvedeno, že pokud ubytovaný zákaz kouření poruší, bude 

pokutován částkou 30 000 Kč.  

Tento návrh byl odhlasován jednomyslně: 5-0-0 (pro-proti-zdržel se). Návrh bude v nejbližší 

době projednán s vedením koleje. 

2) Vedení koleje KR sdělilo, že dostane přibližně 10 000 Kč na vybavení posilovny. KR se 

rozhodla vytvořit anketu na facebooku a poradit se s ubytovanými, kteří posilovnu aktivně 

využívají. Mezi návrhy vybavení byl např.: TRX systém, kettlebell, BOSU atd. 

 

3) KR zpracovala návrhy na nábytek do studoven na 1. a 2. patře. Studovny budou 

vybaveny typově stejným nábytkem jako studovna na 3. patře, jen budou laděny do 

jiných barev. Studovna na 2. patře bude v modrých barvách, naopak do studovny na 

Okomentoval(a): [HI1]: Vylepšit formulaci, nebo stačí takhle? 



prvním byl vybrán nábytek spíše ve světlých tónech. Kdy bude nábytek zakoupen, se 

prozatím neví.  

 

4) Instalace kamerového systému na Budči byla zastavena po domluvě s ředitelem KaM, 

Ing. Jiřím Macounem. Ředitel se následně omluvil za nedopatření a slíbil, že žádné 

bezpečnostní prvky nebudou na kolej instalovány bez vědomí a souhlasu kolejní rady. 

Toto prohlášení platí obecně pro všechny KR na kolejích UK. KR Budče se shodla na 

tom, že nadále odmítá instalaci kamer do vestibulu koleje. Kolej Budeč je malá kolej, na 

které takové opatření není (a nikdy nebylo) potřeba. KR se bude snažit naopak prosadit 

instalaci nouzového tlačítka, kterým by vrátná v případě potřeby mohla přivolat policii.  

Jediná kamera, s jejíž instalací KR souhlasila je kamera v zahradě (kvůli hlídání aut).  

 

5) V květnu měla proběhnout výměna oken na pátém patře. Vzhledem k tomu, že zatím 

neproběhlo ani vyměřování, se kolejní rada rozhodla nafotit nevyhovující stav oken a 

ředitelství KaM urgovat.  


