
Výroční zpráva 

Klubu EFDRIVE

za rok 2013

Klub  EFDRIVE  byl  založen  v červnu  2013.  Do  prvních  řádných  voleb  zastávali  funkce
představenstva tito členové:

předseda: Ondřej Hába
místopředseda: Petr Hnyk
člen představenstva: Krzysztof Urbaniec

V prosinci 2013, při prvních řádných volbách, bylo zvoleno nové představenstvo ve složení:

předseda: Hana Najzarová
místopředseda: Petr Hnyk
člen představenstva: Jakub Šimík

Celkový počet členů k 31.12.2013 byl 19, přičemž všichni stávající členové jsou aktivní. 
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Projekty Klubu EFDRIVE

Seznamovací kurz pro prváky ČVUT FD (UZEL) 2013

řešitel: Ondřej Hába
tým: Petr Hnyk, Krzysztof Urbaniec, Petr Šatra, Hana Najzarová, Alan Šumelda, Jakub Šimík,
Hana Šleisová, Adam Hlubuček, Michal Šimek
stav: uzavřený
popis:  Akce  byla  určena  pro  studenty  prvního  ročníku  bakalářského  studia  ČVUT  FD
a proběhla v termínu 12.-15.9.2013 v Masarykově táboře YMCA v Soběšíně.  Náplní  akce
bylo  seznámení  budoucích  studentů  mezi  sebou  a  také  s organizační  strukturou  Fakulty
dopravní.  Projektovou  náplní  seznamováku  bylo  stavění  mostu  nad  místním  potokem.
Účastníci byly rozděleny do 12 členných týmů dle budoucí studijní skupiny. Seznamováku se
účastnili také hosté z ČVUT FD a působili v komisi, jenž hodnotila výsledky projektové hry.
Akce  měla  velmi  pozitivní  ohlas  nejen  mezi  zúčastněnými  studenty,  ale  také  mezi
zaměstnanci FD. 

Before I Die I Want to...

řešitel: Hana Najzarová
tým: Hana Šleisová, Vít Dobrý
stav: uzavřený
popis:  V týdnu od 11.11.2013 do 15.11.2013 byly v prostorách budovy v Horské umístěny
nástěnky Before  I  Die,  kam studenti  mohli  napsat  své  touhy,  co  by rádi  ve  svém životě
udělali. Touto akcí jsme na týden narušili monotónnost studentského života a oživili dění na
fakultě.  Vzhledem  k úplnému  zaplnění  připravených  ploch  soudíme,  že  se  akce  setkala
s úspěchem. 

Noc na fakultě

řešitel: Petr Hnyk
tým: Hana Najzarová, Jakub Šimík, Adam Hlubuček
stav: uzavřený
popis: Noc na fakultě byla určená pro členy Klubu EFDRIVE. S tajemníkem FD byl vyjednán
pobyt  studentů 21.11.2013 i  po uzavření  budovy. Členům Klubu byl také otevřen letecký
simulátor a Dopravní sál. 

Pártymotoráček

řešitel: Michal Šimek
tým: Hana Najzarová, Jan Máca, Adam Hlubuček, Marie Dvořáková, Karolína Moudrá
stav: uzavřený
popis:  Akce  byla  uspořádána  ve  spolupráci  s občanským  sdružením  Želpage.  Jednalo  se
o  spoluorganizaci  zvláštní  jízdy  vlaku  po  Praze  a  okolí.  Při  této  jízdě  byly  také  projety
železniční  úseky a spojky,  které  nejsou běžně projížděny.  Na akci  byla využita  motorová
jednotka 845+945 společnosti Arriva vlaky a jízda se uskutečnila 24.11.2013.
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Diskuze s děkanem

řešitel: Petr Šatra
tým: Marie Dvořáková, Oldřich Štumbauer, Michal Šimek, Jakub Šimík, Miroslav Vaniš
stav: uzavřený
popis:  V prosinci  se  konala  diskuze  studentů  s děkanem  fakulty  dopravní.  Studenti  měli
možnost  klást  otázky  děkanovi  fakulty  dopravní  prof.  Dr.  Ing.  Miroslavu  Svítkovi,
proděkanovi pro pedagogickou činnost doc. Ing. Jiřímu Čarskému Ph.D. a rozvrháři fakulty
Ing.  Bc.  Petru Kumpoštovi  Ph.D. Diskuze měla za cíl  přiblížit  problémy studentů vedení
fakulty a také navázat na již dříve konané diskuze s děkanem. 

Grilování na štěrkovém loži

řešitel: Petr Hnyk
tým: Hana Najzarová, Jan Máca, Krzysztof Urbaniec, Petr Šatra
stav: uzavřený
popis: Byla zajištěna možnost uspořádat grilování na dvoře Fakulty dopravní v Horské ulici.
Grilování se konalo na dvoře budovy Horské. Na grilování byl Klubu EFDRIVE zapůjčen
gril, který zakoupil marketing FD.

Semafor

řešitel: Marie Dvořáková
tým: Hana Najzarová, Petr Hnyk, Krzysztof Urbaniec
stav: v řešení
popis: Semafor je cyklus přednášek s humanitním zaměřením pro studenty technických škol.
V roce  2013  se  uskutečnily  dvě  přednášky.  První  byla  uskutečněna  v letním  semestru
a přednášel Prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A. na téma Člověk a stroj ve světě literatury
a  umění.  Druhá  přednáška  se  konala  v zimním  semestru  a  vedl  jí  Ing.  Tomáš  Padělek
s tématem  Jezdit  se  musí  za  každého  režimu.  Další  přednášky  budou  následovat
v nadcházejícím letním semestru.

Propagace klubu v rámci fakulty i mimo ní

řešitel: Hana Najzarová
tým:  Petr  Hnyk,  Miroslav  Vaniš,  Oldřich  Štumbauer,  Adam Hlubuček,  Marie  Dvořáková,
Klára Cieslová, Karolína Moudrá, Jan Máca, Alan Šumelda, David Kerouš, Jana Jirků
stav: v řešení
popis:  V roce  2013  začalo  zviditelňování  prostorů  Klubu  EFDRIVE  velkým  logem  nad
dveřmi,  šipkami  umístěnými  na  stěnách  budovy  v Horské  a  zavedením  otvíracích  dob.
Současně  je  snahou  vytvořit  webové  stránky  Klubu,  kde  by  byly  k dispozici  informace
o chystaných akcích, fotografie z uplynulých událostí a informace o členství a členech Klubu.
Před dveřmi Klubu je také nástěnka s aktuálními informacemi a fotografiemi z uplynulých
akcí. Nástěnky budeme rozšiřovat i do zbývajících budov Fakulty dopravní, teda na Florenc
a  Konvikt.  V přízemí  budovy  Horské  je  na  plasmové  televizi  krátký  video  spot,  který
představuje aktivity klubu. V přípravách je také možnost kanceláře na pracovišti Děčín.
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Problémy Klubu EFDRIVE

Prostory Klubu

Největším současným problémem Klubu EFDRIVE jsou nedostatečné prostory,  které jsou
využívány jako klubovna. Na konci roku 2013 začalo vyjednávání o možnostech přesunu do
větších prostor, celá záležitost bude vyřešena v roce 2014 s novým vedením FD. 

Vstup do Klubu

Neboť se prostory Klubu nachází v prostorách budovy Fakulty dopravní v Horské ulici, není
možné mít stálý přístup do prostor Klubu. Zejména nemožnost vstupu o víkendech je pro nás
limitující. Tento problém je v řešení s tajemníkem FD Ing. Drahomírem Schmidtem Ph.D.

Žádné závažné problémy se v Klubu neobjevily. 

Za Klub EFDRIVE zpracovala Hana Najzarová, jako současný předseda Klubu. 

V Praze dne 13.2.2014
Hana Najzarová
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