
Zasedání Kolejní rady Budeč

8. 3. 2021

Přítomní členové KR: Z. Rafaj, N. Bartková, L. Bajková, A. Dvořák, B. Otáhalová

Zapisovatel: Z. Rafaj

Program:

1) aktualizace kolejního webu
2) zpřehlednění nástěnky
3) seznámení nových studentů s kolejí
4) oprava okna v koupelně na 3. patře
5) komunitní zahrada

Průběh zasedání:

1) Kolejní web (spravovaný kolejní radou): https://kolej-budec.webnode.cz

◦ Zaktualizovány a přidány texty pro ubytované, zejména část se stručným 
přehledem pro nově ubytované studenty: „instruktáž“.

◦ KR na web přidá reprezentativní fotky jednotlivých částí koleje s cílem poskytnout 
lepší představu zájemcům o ubytování.

◦ KR se pokusí domluvit s vedením KaM, aby byl umístěn odkaz na tyto neoficiální 
studentské stránky i na oficiálním webu kam.cuni.cz v části o koleji Budeč.

2) Z nástěnky byly odstraněny informace, které jsou vzhledem k epidemiologickým 
opatřením dočasně neplatné. Budou vrácený zpět po skončení omezeních.

Na nástěnce visela několikastránková doporučení hustě psaného textu o covidu, která 
znepřehledňovala nástěnku, aniž by efektivně předávala užitečné informace. Byla 
přesunuta na vedlejší nástěnku mezi ostatní spam.

Na nástěnce jsou pouze stručné informace o covidu a současných opatřeních 
relevantních pro tuto kolej.

3) Nejen novým studentům dáváme na vědomí, aby využili následující zdroje k získání 
informací o koleji:

◦ FB skupina Budečáci – aktuální dění, dotazy/odpovědi, kontakt se spolukolejníky

◦ stránky koleje Budeč – trvale platné info o koleji

◦ email KR – dotazy a žádosti na KR

Zejména na stránce koleje je pro nové studenty připravena stručná verze všech 
užitečných informací, tzv „instruktáž“.



4) Okno v koupelně na 3. patře je už opravené. Jeho nefunkčnost mohla přispět k nutné 
opravě omítky v koupelně.

Doporučení: Větrejte v koupelnách pravidelně, vyvarujte se ale i opačného extrému 
a zvlášť v zimních měsících to nepřehánějte.

5) Ke komunitní zahradě je založena samostatná fb skupina Budečská komunitní 
zahrada. Přidej se a podílej se na její realizaci a pozdějším provozu.


