
Zápis ze schůze představenstva Klubu EFDRIVE 

konané dne 12. 3. 2015 od 19.00 v K403 

Přítomní členové Představenstva: 
Jan Máca, Marie Dvořáková (Mája), Ondřej Hába, David Kerouš 
Hosté: 
Karolína Moudrá, Petr Šatra, Adam Hlubuček 
 

Program schůze 

 
0: Schválení programu schůze (vede: Honza Máca, typ: hlasování, čas: 1 minuta) 
1: Web UZLU (vede: Honza Máca, typ: nespecifikováno, čas: 10 minut) 
2: Výroční zpráva klubu (vede: Honza Máca, typ: informace, čas: 10 minut) 
3: Akce pro letní semestr (vede: Honza Máca, typ: informace, čas: 5 minut) 
4: Promo předměty, trička EFDRIVE (vede: Honza Máca, typ: nespecifikováno, čas: 10 minut) 
5: Stěhování do jiných kanceláří (vede: Honza Máca, typ: informace, čas: 5 minut) 
6: Úklid klubových prostor (vede: Honza Máca, typ: nespecifikováno, čas: 5 minut) 
7: Malý UZEL (vede: Mája, typ: nespecifikováno, čas: 10 minut) 
8: Info z .. (AS FD, AS ČVUT, CEN SU ČVUT) (vede: Ondra, typ: informace, čas: 10 minut) 
9: Info z PAR SU ČVUT (vede: Mája, typ: informace, čas: 5 minut) 
 

Průběh schůze 

 
Předseda klubu Jan Máca zahájil schůzi až v 19:20 z důvodu neúčasti některých členů 
představenstva. 
 

0: Schválení programu schůze 

Program schůze byl schválen hlasy 4-0-0. 
 

1: WEB UZLU 

Předseda představil ve zkratce web a jeho změny, uskutečněné i plánované. 
Představenstvo se shodlo na drobných změnách, které jsou t.č. provedeny. 
Dále se Představenstvo dohodlo: 
- že bude jeden správce webu zodpovědný za jeho funkčnost i texty 
- bude upravena fotogalerie i obsah podle předchozího ročníku - stejná trička na všech fotkách 
- fotogalerie bude průřezová, bez textů a s cca 20-30 fotkami 



- celkový obsah webu bude upraven do podobné podoby všechno v plynulých textech a se 
stejnou myšlenkou od jednoho autora 
- v pravém sloupci budou zrušena "facebooková okna" a bude ponechán pouze blok s FB UZLU 
- bude provedena celková změna designu záhlaví, přidáno tlačítko "Přidej se k nám" s odkazem 
na registrační formulář  
 

2: Výroční zpráva klubu 

Bod přesunut na příští schůzi, aby měli všichni členové Představenstva čas na prostudování 
zprávy. Zaslána do konference Představenstva. 
 

3: Akce na letní semestr 

Předseda informoval o akcích plánovaných na letní semestr a byly navrženy další akce, viz 
přehled níže. 

- Grilování na štěrkovém loži  
- jakmile bude stálejší lepší počasí, najít někoho, kdo ho bude organizovat 

- Semafor  
- nejbližší přednáška: Václav Moravec - Život mezi politiky 

- organizuje Mája (25. 3.) 
- další přednášky má na starosti Petr Fridrišek 

- Exkurze - měli by je organizovat především prváci 
- Do metra A, před otevřením nového úseku Dejvická - Nemocnice Motol  

- organizuje Dominik Sixta (Marty George) 
 - pod Stalina - Letná 
 - pražské střechy - kooperace s Petrem Hnykem - jeho nápad 

- Otevírací hodiny klubu 
 - nejsou potřeba, členové se naučili tam chodit i bez nich, řeší je především klíče 
od klubu na vrátnici 

- Piknik eFDrive - na Babě/střecha Bubnu 
- Mája má několik výletů na léto 
- Counter Strike pařba po síti - organizuje Dominik Sixta (Marty George) 
- Skupinové psaní testů z TDL v klubu 
- Co lze sdílet s prváky? (Inspirace laborkami od Máji) 

- Při každé akci si organizátor zajistí propagaci - akce na FB, popř. plakát atd., při přednáškách 
zajistí místnost u Ing. Kumpošta 
    - Před zveřejněním je třeba zajistit si souhlas minimálně dvou členů představenstva (týká se i 
představenstva!) 
    - Je potřeba stanovit někoho, kdo bude "Manager malých akcí" a bude je všechny kooperovat 
    - je třeba udělat schůzi aktivních členů nebo Shromáždění 
  



4: Promo předměty+ 

 
 
Předseda se ptal členů na promo předměty, projednány možnosti a stav výroby triček. 

- Mája organizuje trička, budou šedá s jednobarevným potiskem 
- platí klub, členové budou přispívat, částka nebyla definitivně rozhodnutá, bude 

se řešit příště, až budeme znát cenu triček 
 - bylo by fajn, kdyby byly hotové do přednášky s Moravcem (konec března) 
 - grafika: loga ČVUT, SU, EFD + "semafor" se třemi koly (symboly dopravy) 

- Hrnečky pro aktivní členy s podpisem, aby si je umývali a starali se o ně (a umývali je!) 
- prověříme možnost půllitů, nejspíš budou drahé 
- papírové podtácky, jednoduché, pouze logo 
- šály - vhodné na zimu, vyšívané logo EFD 
- pohledy - byly by fajn na posílání z výletů, do welcome packu prvákům na UZLU, ať 

nám pošlou pohled z výletu 
- manžetové knoflíčky, ozdoby do klopy, náušnice 

- podívat se na fler.cz - najít člověka, ale kontaktovat mimo - levnější 
 

5: Stěhování do nových prostor 

- vedení klubu nemá žádné informace 
- Petr Hnyk potkal Petra Moose, proděkana pro rozvoj, který nechtěl nic říct a hodně mlžil, ale 
uklouzlo mu, že nové Dislokační plány má správkyně budovy, Martina Sikorová 
- (zajímavost: ne všichni z K611 ví o přesunu) 
- Domluvit schůzku s Petrou Skolilovou, marketingovou manažerkou FD (místnosti jsou psané 
na ni) a potom s Petrem Moosem 
 

6: Úklid klubových prostor 

- Členové klubovnu využívají - to je dobře - ale už po sobě neuklízí! 
- pytlíky od čaje a neumyté hrnečky, nevynesený odpad 

- je potřeba udělat velký jarní úklid (klubovna i kancelář) 
- nejdříve sehnat klíč od 3. místnosti (u správcové) a pak tam nepotřebné věci nanosit 
- do úklidu zapojit co nejvíce členů, měli by dostat cílovou odměnu (propagační předmět, 

menší příspěvek na trička, ...) 
- organizuje David Kerouš 

- do budoucna určit někoho, kdo bude hlídat uklizenost klubovny, dotáhnout do konce!  
 

7: Malý UZEL 

- termín: pátek 1. 5. -- neděle 3. 5.  
- v YMCA Soběšín, zařízeno spaní a jídlo 



 - Klubovna a chatka vzadu, zjistit účast a kdyžtak přiobjednat 
- Skupinky podle proděkanů a vždy jeden z rady starších (jako mentoři) 
 - David Kerouš, Honza Mach, Honza Vacek, Vítek Dobrý 
 - hry  
 - Honza Máca, Kája 
 - administrativa 
 - Veronika Huvarová, Tomáš Netrval (Jerry) 
 - bojovky a ostatní 
- Externí účastníci 
 - Alena Nevečeřalová - vedoucí Malty 
 - strojaři (ESC), dokopat je k tomu, aby udělali seznamovák 
- Každá skupinka postaví svůj most 
- Sehnat kamery (GoPro) a udělat z toho video 
- Mája pošle program Radě starších co nejdříve, aby se mohli připravit 
 

8: info z AS FD, AS CVUT, CEN SU CVUT 

- studijní a zkušební řád 
    - Ondra rozesle info o uterni schuzi (17. 3. večer) 
- Stěhování dopravky do Dejvic nejdříve r. 2020 
    - už se o tom jedná, Děkan mlží 
- Nová centrála SU 
- Studenstký ples Punks not Dead - 20. 3. 
- Ples FD - 19. 3. 
- prodloužení ankety o týden, podpora a propagace 
- Beseda s děkanem 
    - účastní se více zaměstnanců než studentů 
- akce, běží majáles (prodáno 10 lístků), 1. 5. 
    - zvažuje se účast SU ČVUT v tomto i příštím ročníku 
- fotbalový turnaj univerzit UNICUP (14. 4.) - listky Ondra 
 

9: Info z PAR SU 

Mája delegovala bod na Petra Šatru, delegáta za klub v parlamentu SU ČVUT. 
V rámci pravidelného bodu v parlamentu Petr krátce informoval o velké schůzce ohledně UZLU. 
Tento bod měl kvalitně připraven Jen Karel Jakubů (POD) (čímž překvapil) a Verča Huvarová 
(Buben).  
Petr také oznámil termín výjezdka SU (27.-29. 3. 2015) a podrobnosti o něm. 
    - Temešvár u Písku 
    - pojede Ondra (za CEN), Děkan, Mája (za Buben?), navrženo několik lidí z prvního ročníku, 
např.Marťa Figurová, Dominik Sixta, Eva Milerová 
  
Na konec se ještě po informacích o výjezdku spustila diskuse o budoucím děkanovi uzlu. 



Navržena myšlenka konkurenčního prostředí, mohla by vytěžit to nejlepší z kandidátů. 
Dále bylo doporučeno řešit důležité akce "ve třech" (bývalý vedoucí, současný vedoucí a 
budoucí vedoucí) - kvalitní předání zkušeností.  
Předseda zajistí hlasování o další schůzi (interní), termín někdy po výjezdku SU a před malým 
uzlem 
 
Následuje shrnutí toho, co je potřeba s někým dojednat: 
- Petra Skolilová - otázka stěhování klubu, jaké prostory, další postup 
- Moos - stěhování - po schůzi s Petrou 
- Sikorová (správcová)  
    - dislokační plány stěhování fakulty 
        - zjistit, kde budeme mít nové prostory a jaké 
    - klíče od třetí místnosti 
    - schránka na dopisy, zatím je vrátní dávají na síťové a nadávají 
 
Zapsali: Karolína Moudrá a Jan Máca 
 


