
Zápis z minischůzky představenstva Klubu EFDRIVE 
2. 12. 2014, 17:00 
 
Přítomni: Jan Máca, Jan Mach, Ondřej Hába, David Kerouš, Marie Dvořáková 
 
Hosté: Alžběta Lobodášová, Christiaan Schöttelndreier, Hana Najzarová, 
Jakub Šimík, Petr Hnyk 
 
17:00 - Předseda zahajuje schůzku a seznamuje všechny přítomné s 
programem. 
 
Program:  

1. Tvorba interního předpisu 
1. VOLEBNÍ ŘÁD 
2. JEDNACÍ ŘÁD 

2. Další funkce členů klubu - návrhy, diskuse 
3. Stěhování klubu 
4. Klíče od klubu - duplikáty, vrátnice 
5. Doména www.efdrive.cz a web 
6. Schránka na dopisy - diskuse 
7. Sociální sítě - práva 
8. prioritní akce klubu 
9. Vánoční besídka 
10. úzus jednání představenstva (do IP jednací řád - časování zasílání 

bodů, typ a délka bodu, zpravodaj...) 
 
Mája žádá o přesunutí 9. a 10. bodu na začátek schůzky - schváleno (5-0-0) 
 
1. Prioritní akce Klubu EFDRIVE 

• Beseda s rozvrhářem: "Zeptej se svého rozvrháře" 
• info: plakáty jsou vyrobené, na Horské rozvěšené, zbývá je vyvěsit na 

Konviktu a Florenci (nejpozději 3. 12. 2014) - (Mája) 
• Je potřeba se přesněji domluvit s doc. Čarským, na průběhu. (Mája) 
• Rozeslat MMS celému bakaláři (z adresy efd@fd.cvut.cz) (Mája) 

 
2. Vánoční besídka 

• termín: středa 17. 12. 2014 v 18:00, v B305 
• Musí se vytvořit událost, poslat mail do konferky EFD - poprosit o 

pomoc nové prváky. (Mája) 
• Tvorba pozvánek a PF EFD (Betty) 
• Hosté: hosté z UZLU, kolegium děkana, správcová 
• Je potřeba domluvit prostor - B305 - se správcovou (PHonza+ Mája) 
• Pití - svařák, várnice - Kuba? (možno půjčit od kolejních klubů) 
• Jídlo - perníčky, slané, co kdo přinese (zmínit v mailu do EFD) 

o perníčky - zařídit klubové pečení na nějaké koleji (Mája) 
• sehnat koledy + fotky z akcí (Mája) 
• pozvánka Modráčkům (- zkuste zařídit někdo jinej ;)) 

 



3. WEB (Ondra) 
• doména - psaná zatím na Petuu 
• převést na SU, hosting? 

o efdrive.cz i efdrive.su.cvut.cz (domluvit s Halisem) 
• správa webu - Mirek 
• správa obsahu - PR 
• nutno udělat schůzku ohledně webu - leden 

 
4. SOUBOJ FAKULT (vede Petr) 

• Petr Hnyk - kapitán, napíše mail 
 
5. KLÍČE 

• založit seznam lidí, kdo má klíče, má být přístupný členům 
• vytvořit podpisový arch pro klíče 
• klíče bude mít - představenstvo + správce klubovny a pomocník + 1x 

na vrátnici = 8x klíče 
• předány klíče od klubovny od člena bývalého představenstva - Petaa 

Máje 
• založit efdrive wiki 

 
6. EFDRIVE HRANÍ VE STOHU 

• v půlce ledna (2. týden ledna) 
 
7. TISKÁRNA DO KLUBU 

• Poloprofesionální tiskárna pro potřeby klubu a členů, možno sehnat za 
třetinu ceny (4 000,-) 

• vyřešit během příští schůze 
 
8. BANKA + OFICIÁLNÍ A NEOFICIÁLNÍ PENÍZE 

• zrušit účet (později přidáno Mája - z legislativní schůzky: Vendy 
vzkazuje, že účet zruší ještě tento měsíc a založí se pro nás účet u Fia, 
později se k Fiu převede celá SU) 

• vyřešit oficiální a neoficiální peníze - před příští schůzkou 
 
9. SOCIÁLNÍ SÍTĚ - PRÁVA 

• pro EFD a UZEL 
• několik funkcí - správce, editor, moderátor, analytik... 
• EFD převezme do budoucna PR, je nutno změnit koncept stránky 
• UZEL - správcovská práva přidána Máje, ta bude přidávat dle svého 

uvážení v průběhu příprav na UZEL 
 
10. SCHRÁNKA NA DOPISY 

• pohledy, které se posílají do klubu skončí většinou na síťovém 
• domluvit jí se správcovou, co nejdřív 

o klíč od schránky - k dispozici? domluvit do příště 
o arch na klíče - připsat i klíč od schránky 

• na web: doručovací adresa 



 
11. STĚHOVÁNÍ KLUBU 

• Ondra se na zasedání AS FD ptal Moose na stěhování klubu - nechal 
to uvést do do zápisu z AS FD, Moos odpověděl, že nás možná 
přestěhují, ale dají nám na výměnu místnosti jinde. 

• napsat Moosovi, poprosit ho o schůzku - žádat o konkrétní místo 
(domluvit se s Kumpoštem - kde by byla ideální místnost) 

• za Moosem půjdou PHonza, MHonza, Mája - přinést mu knížku od 
Pohla (Mája) 

 
12. DALŠÍ FUNKCE V KLUBU 

• tajemník 
o zástupcě - ekonom 

• kancléř 
o zástupce - provianťák 

• nástěnka 
• delegát (domluvit se s ESC a ostatními delegáty zájmových klubů) 

 
13. JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD 

• na přístí schůzce 


