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klubu eFDrive 

 
 

za rok 2016 

 

 

 

 

V listopadu 2016, při čtvrtých řádných volbách, bylo zvoleno nové, pětičlenné, 
představenstvo ve složení: (rozdělení funkcí proběhlo na první schůzi) 

Jan Vacek (předseda), Tomáš Novotný (místopředseda), Josef Martin Čuřík, Petr 
Fridrišek, Karolína Moudrá 

 

Celkový počet členů k 31. 12. 2015 byl 69, pričemž 28 z nich bylo aktivních. 
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Projekty klubu eFDrive 

UZEL 2016 

Řešitel: 
Jan Vacek 

Tým: 
Marie Dvořáková, Petr Šatra, Karolína Moudrá, Tomáš Novotný, Petr Fridrišek, 
Aneta Bahníková, Kristina Gabríková, Jan Ležák, Ondřej Nováček, Richard 
Papež, Marek Januš, Vojtěch Kráčmar, Josef Martin Čuřík, Michal Freigang, 
Daniela Suchánková, Ondřej Kučera, Eva Milerová, Lukáš Kozel, Adam Hlubuček 

Datum: 
22. – 25. 9. 2016 

Popis projektu: 
UZEL 2016 byl největší akcí klubu eFDrive roku 2016 co do počtu účastníků, 
organizátorů, doby příprav i doby trvání samotné akce. Letos se konal již její 
čtvrtý ročník. Jde o seznamovací kurz cílený na všechny studenty přicházející do 
prvního ročníku bakalářského studia na ČVUT Fakultě dopravní. Umožňuje jim 
poznat své spolužáky ještě před tím, než spolu poprvé zasednou v posluchárně. 
Zároveň na UZLU poznají starší spolužáky, od nichž se dozvědí vše důležité o 
tom, jak zvládnout první semestr a nástrahy vysokoškolského studia vůbec. 
Také zde mají účastníci možnost poznat své vyučující a významné představitele 
fakulty. Lépe, než kdy jindy a kde jinde. 

Letos se UZLU účastnilo 92 studentů. Program jednotlivých dní se nelišil od 
loňského modelu. Účastníci rozděleni do devíti- a desetičlenných týmů hrají 
různé týmové hry, celý program pak směřuje ke stavbě mostu přes potok. 
Stavba musí být řádně neprojektovaná a musí k ní být zajištěno stavební 
povolení.  

Letošní ročník byl prvním, který proběhl v jiné lokalitě než ročníky předchozí, 
a to v rekreačním středisku Máj v Plasech u Plzně. Loňská nespokojenost 
s otevírací dobou hospody se bohužel zopakovala i zde, stejně jako množství 
jídla připraveného na první večeři a oběd. Naopak podoba potoka a stavebních 
parcel kolem něj byla výborná. 

Jedním z problémů letošního ročníku byl nedostatečný počet organizátorů, kteří 
chyběli zejména ve chvílích, kdy měli být u svých týmů a organizátoři tzv. bez 
týmu nestačili na zajištění některých aktivit. Tento nedostatek je vždy řešen za 
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pomoci hostů – vyučujících z fakulty, s některými aktivitami nám pomohli i 
bývalí organizátoři, kteří se na UZEL přijeli podívat. 

Za návštěvu děkujeme ISC, který si pro studenty připravil jednu aktivitu, při níž 
představil svou činnost účastníkům. 

Závěrem jsme byli spokojeni s férovým vyúčtováním ze strany kempu, které 
spolu s letos zvýšeným účastnickým poplatkem způsobilo, že jsme na UZLU 
celkově vydělali. Cenu kurzu účastníci hodnotili známkou 1,33. 

Z feedbacků dále vyplynulo, že šlo o podařený ročník, v bodě „UZEL jako celek“ 
jsme dostali průměrnou známku 1,13, za připravený program 1,16 a za témata 
přednášek 1,58. 

Mezi zvládnutý bod v období příprav lze zařadit propagaci na facebooku, 
vymýšlení příspěvků se výborně zhostil Tomáš Novotný. Za ne příliš zvládnuté 
lze považovat shánění sponzorů, které nezačalo včas a neprobíhalo tak 
intenzivně, jak by mělo, nicméně i tak se podařilo zajistit dostatek cen vítězům. 
Mezi hlavní sponzory patřili samotné ČVUT, ROPID, Club Maté a RedBull. 

Stav: 
Uzavřený 
 
doba příprav:  
leden – září 2016 

 
Pražské nádražky vol. 2 

Řešitel: 
Ondřej Hába 

Tým: 
Krzysztof Urbaniec 

Datum: 
18. 2. 2016 

Popis projektu: 
Ve čtvrtek 18. 2. 2016 se podruhé uskutečnila veselá akce Pražské nádražky. 
Jedná se o skupinovou okružní jízdu, kombinující přesuny vlakem mezi 
pražskými nádražními lokály, a pití zejména piva v těchto občerstvovacích 
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zařízeních. Tentokrát se pub-crawl se odehrál během letního zimního období 
a začal ve 13.03 v hospodě v Hlubočepích. 

Postupně byla projeta tato nádraží (chronologicky):  

Praha-Hlubočepy 
Praha-Smíchov 
Praha-Libeň 
Praha-Holešovice 
Praha hlavní nádraží 
Praha-Braník 

Akce se zúčastnilo 12 lidí, hlavně z domácího klubu EFDRIVE. Připíjelo se na 
nastolení tehdy nového děkana seznamováku UZEL a 15. výročí spolku ŽelPage. 
V roce 2017 se pravděpodobně uskutečnění další jízda obsahující nádražní 
restaurace v Praze a okolí v jiném a neprobádaném území. 

Stav: 
Uzavřený 
 

Návštěva krytu Folimanka 

Řešitel: 
Petr Hnyk 

Datum: 
20. 2. 2016 

Popis projektu: 
V návaznosti na úspěšnou exkurzi Pod Stalina v roce 2015 padl nápad nalézt 
další podobnou lokalitu. Kryt, který se otevírá jednou za měsíc, byl otevřen 
právě o víkendu po nádražkách, kdy byl využit jako krátká odpočinková akce. 

Kryt, který byl zbudován v 50. až 60. letech, by mohl stále sloužit svému účelu 
a ukrýt až 1260 osob po dobu 72 hodin. 
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Malý UZEL 2016 

Řešitel: 
Jan Vacek 

Tým: 
Jan Vacek, Karolína Moudrá 

Datum: 
22. – 24. 4. 2016 

Popis projektu: 
V rámci příprav UZLU se každoročně jezdí na průzkum kempu, ve kterém se má 
o pár měsíců později odehrát seznamovací kurz UZEL. Akce slouží především ke 
zhodnocení prostorových možností kempu, k vyzkoušení místní kuchyně, 
osobnímu setkání s provozovatelem kempu, dohodnutí různých podmínek s ním 
a také průzkum okolí kempu, zejména možností stavby mostů na samotném 
UZLU v září. Neméně důležitou aktivitou je pak zkoušení her připravených na 
vlastní UZEL, případně vymýšlení her nových. K oblíbené aktivitě letos patřila 
stolní hra Krycí jména zapůjčená ze STOHu (Děkujeme!). Na závěr akce se 
tradičně obědvá v restauraci, letos jsme byli spokojeni s kapacitní jídelnou 
a rychlým výdejem jídel v restauraci U Rozvařilů v Bílé labuti. 

 
Grilování na štěrkovém loži 

Řešitel: 
Jan Vacek 

Tým: 
Jan Vacek, Daniela Suchánková, Tomáš Novotný, Jan Ležák, Zdeněk Michl 

Datum: 
10. 5. 2016 

Popis projektu: 
Pravidelně každé jaro se schází klub eFDrive v hojném počtu na dvoře budovy 
Horská a griluje se zde přinesené maso, hermelíny, klobásy či zelenina. Maso 
naložili a přinesli organizátoři UZLU 2016. Akce má přesah mimo klub, neboť ji 
kromě členů eFDrive navštěvují i řadoví studenti Fakulty dopravní. Mezi stálé 
hosty patří členové eFDrive s nižšími ID.  
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Křest studentů FD na rytíře dopravy 

Řešitel: 
Petr Šatra 

Datum: 
11. 5. 2016 

Popis projektu: 
V den rektorského volna, ve středu 11. května 2016 proběhlo v přestávce 
programu závodu dračích lodí v loděnici ČVUT pasování 5 nejúspěšnějších 
sběratelů bodů do DRIVEXů z řad prváků FD, a to na rytíře dopravy. Tento křest 
budiž odměnou za jejich aktivitu při plnění úkolů a snaze účastnit se 
studentských aktivit zaštiťovaných klubem eFDrive a SU ČVUT. 

Křest měl za cíl symbolicky přiblížit celý proces evoluce dopravy. Studenti si 
pěšky došli ke svým loďkám, na kterých splavili kus velké řeky, až je k molu, po 
kterém je povozil koňský povoz a to až kamsi k imaginární výpravní budově 
ocelového oře, kde došlo k pasování na rytíře dopravy insigniemi železniční 
dopravy (výpravkou) a křtu pomocí insignie silniční dopravy (poklice osobního 
automobilu) a vody z Vltavy. Ale ani na leteckou dopravu jsme nezapomněli, 
pasování a pokřtění studenti na závěr házeli do dáli své vlaštovky složené s 
papíru popsaných jejich tajnými přáními.  

Stav: 
Uzavřený 

 
Druhý infrastrukturní šoto výlet – Praha, pravý břeh Vltavy 

Řešitel: 
Petr Šatra 

Datum: 
14. 8. 2016 

Popis projektu: 
Výlet se uskutečnil v neděli 14. srpna 2016 za účasti 12 členů eFDrive a jednoho 
docenta z ČVUT FD. Výlet byla celodenní akce v teplý letní den. Výlet se konal 
v době letních prázdnin, kdy vrcholí stavební sezona a s ní sezona uzavírek 
a výluk, během které je toho vždy mnoho k focení a je to tedy příležitost 
podívat se dopravním stavbám objektivem do jejich konstrukce. 
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Konkrétně byly k vidění rekonstrukce tramvajových tratí, železničních tratí a 
místních komunikací. Dále pak prastaré infrastrukturní památky připomínající 
technickou zdatnost našich předků a též i velkolepé dopravní stavby, jejichž 
fotografie nikdy neomrzí. Mezi zajímavosti se řadily pozůstatky opuštěných tratí 
či slavný Nuselský most. Bez zajímavosti není ani to, že oběd proběhl v 
nádražce, u které vlaky již nezastavují, neb nové peróny vznikly asi 100 m od 
výpravní budovy s nádražní restaurací (stánkem)! 

Největší zkušeností z plánování a průběhu akce je představa o počtu 
stihnutelných stanovišť za jeden den v případě konání akce cca od 9 hodin ráno 
po cca čas večeře, který činí přibližně 15 stanovišť rozesetých po celé 
pravobřežní části Prahy, ideálně s určitým počtem rezervních stanovišť. Jako 
vhodné se ukázaly možné alternativy v trasování výletu. Osvědčily se též 
kvízové otázky o ceny. Účastníci po skončení akce obdrželi elektronicky itinerář 
akce se zajímavými odkazy ke všem zastávkám a zajímavostem výletu, stejně 
jako odkazy uvádějící podrobnosti o správných odpovědích na kvízové otázky.  

Stav: 
Uzavřený 

Fotodokumentace: 
 
Foceno řešitelem pomocí fotografického přístroje Flexaret IVa, na černobílý 
negativní film formátu 6x6 cm a citlivosti 100. 
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Společné foto výletníků. 
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Přijde si pozdě a hned vyhraje tipovací soutěž o portrét na pražské náplavce. 
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Petřínská duchová procházka 

Hlavní organizátor: 
Adam Hlubuček 

Řešitelský tým: 
Adam Hlubuček 
Petr Hnyk 

Datum konání akce: 
8. 4. 2016 

Stručný popis akce: 
Akce navázala na úspěšnou Vyšehradskou duchovou procházku z 8. 4. 2015. 
Předmětem akce je procházka po tajuplných místech Prahy, zahájená krátce 
před vypuknutím modré hodinky a pokračující dále do noci, spojená s 
fotografováním účastníků na dlouhou expozici s cílem vytvořit fotografie se 
zajímavými efekty, způsobenými např. pohybovou neostrostí. 

Akce byla zahájena na Nebozízku, kam většina účastníků dorazila toho dne se 
z dlouhého zimního spánku spojeného s rekonstrukcí mostu probudivší lanovou 
dráhou. Jako potenciálně legendární snímky z Petřínské duchové procházky lze 
jmenovat např. fotografie tak zvučných názvů jako „Magická labuť nad 
Pražským hradem“, „Zdeněk Michl nad obětní studánkou zákeřně zabit bleskem 
z čistého nebe“, „Honza Vacek duchem mnoha tváří“ nebo „Prznitelé tramvajové 
výhybky v akci“. 

Akce byla zakončena na Strahově promítáním fotografií z roku 2015 na stěnu 
Strahovského stadionu kapesním projektorem Petra Hnyka. V prostorách 
STOHu, které Petr Hnyk zajistil jako zázemí např. pro případ nepříznivého 
počasí, se již účastníci vzhledem k pokročilé hodině příliš nezdrželi. Na 
plánovaný literární kvíz, který je připraven již od roku 2015, se také ani 
tentokrát nedostalo, a byl tudíž odložen na následující ročník. 

V roce 2017 by mohla duchová procházka zamířit např. na Smíchov, nebo na 
Pražský hrad s tím, že v úvahu opět připadá tradiční datum 8. 4.  

Stav: 
Uzavřený 
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První eFDrive minikolečkiáda 

Hlavní organizátor: 
Adam Hlubuček 

Řešitelský tým: 
Adam Hlubuček 
Aneta Bahníková 

Datum konání akce: 
30. 8. 2016 

Stručný popis akce: 
Minikolečkiáda je projížďka na kolečkových bruslích, koloběžkách a dalších 
okolených nemotorových přepravovadlech uskutečňovaná na vybrané stezce pro 
chodce a cyklisty se společným nebo odděleným provozem. První eFDrive 
minikolečkiáda se s ohledem na výsledky ankety uskutečnila na trase Praha-
Holešovice – Praha-Trója – Klecánky – Stromovka. Konala se za nadmíru 
příznivého počasí, avšak mj. z důvodu zdravotních komplikací avizovaných 
účastníků se potýkala s nízkou účastí. 

Při organizaci druhé a dalších eFDrive minikolečkiád lze vycházet z výsledků 
zmíněné ankety, jejíž vyhodnocení proběhlo na základě odpovědí šesti členů 
eFDrive, kteří projevili zájem akce se zúčastnit: Preferovány jsou středně dlouhé 
(a zároveň středně dlouho trvající) trasy v Praze, průměrné oblíbenosti se těší 
dlouhé trasy a trasy mimo Prahu v rámci ČR. Naopak zcela nepopulární jsou 
krátké trasy a trasy v zahraničí. Nejoblíbenější dobou pro konání akce je večer, 
případně pak ráno. Naprostá většina respondentů deklarovala, že se akce 
zúčastní na kolečkových bruslích. 

Průměrné hodnocení jednotlivých z navržených lokalit na hodnoticí škále 1 – 5 
je následující: 

4,3 * Praha-Trója – Klecánky 

3,8 * Praha-Výtoň – Praha-Zbraslav 

3,5 * Horní Počaply – Mělník 

3,3 * Horní Počaply – Mělník – Lužec nad Vltavou 
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3,3 * Nymburk – Poděbrady 

2,5 * Kostelec nad Orlicí – Lípa nad Orlicí 

2,3* Praha-hlavní nádraží – Krejcárek 

Předpokládaným termínem pro uskutečnění Druhé eFDrive minikolečkiády je 
březen až duben 2017. Z důvodu nízké účasti na první minikolečkiádě přichází 
v úvahu i „recyklace“ nejlépe hodnocené trasy.  

Stav: 
Uzavřený 

 
Středočeská zmrzlinová jízda 

Hlavní organizátor: 
Adam Hlubuček 

Řešitelský tým: 
Adam Hlubuček 
Aneta Bahníková 
Jan Vacek 

Datum konání akce: 
11. 9. 2016 

Stručný popis akce: 
Zmrzlinovou jízdou se rozumí celodenní výprava napříč zvoleným regionem 
prostředky veřejné dopravy (typicky vlaky) za účelem návštěvy různých měst 
spojená s ochutnávkou zmrzliny. Jednotliví účastníci Zmrzlinové jízdy zapisují 
hodnocení ochutnaných zmrzlin do formuláře a zároveň jsou sami hodnoceni na 
základě vykonaných zmrzlinově-dopravních manévrů. První zmrzlinová jízda 
vedla do Středočeského kraje se zastaveními v Poděbradech (10:10 – 10:56), 
Nymburce (11:04 – 11:33), Pečkách (11:59 – 13:00), Kolíně (13:12 – 14:04), 
Kutné Hoře (14:23 – 16:44) a Čáslavi (17:09 – 17:52), s tím, že účastníci 
přibývali postupně v průběhu trasy. 

Navzdory celkově zdařilé akci je vhodné vzít si několik poučení pro příště. 
Poděbrady: Jan Vacek se operativně pokusil zajistit setkání Martinem Jacurou, 
avšak tento byl toho času v Martinicích v Krkonoších. Příště (tj. např. 
u příležitosti zastavení při Královehradecké zmrzlinové jízdě nebo při 
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minikolečkiádě v trase Nymburk – Poděbrady a zpět), je tedy třeba pozvat 
předsedu AS ČVUT FD s větším předstihem. Nymburk: Zmrzlinárna Nymburk 
měla navzdory uvedené otvírací době zavřeno, náhradu bylo třeba hledat v 
Cukrárně Fiala. Pečky: Již při třetím zastavením byla většina účastníků zmrzlinou 
přejedena. Věžový vodojem byl nepřístupný. Kolín: Nově se připojivší účastníci 
pohrdli klasickou zmrzlinou a raději si koupili nanuky. Kutná Hora: 
Předpokládaný pobyt byl neúměrně prodloužen čekáním některých účastníků v 
restauraci na katův šleh. Čáslav: Ačkoliv poslední, operativně zvolené, místo 
zastavení i v podvečerních hodinách disponovalo možností dát si zmrzlinu, 
nebyla tato příležitost již nikým z účastníků využita. Ovšem ledová tříšť zde 
zakoupená vydržela některým až na hlavní nádraží v Praze. 

Nízkou kapacitu rychlíku 978 Barbora v období podvečerní nedělní špičky lze 
nicméně hodnotit velice kladně, neboť zatímco se Ondřej Nováček tísnil s 
Anetou Bahníkovou v přeplněném kupé, mohla si Karolína Moudrá nerušeně 
povídat za svitu zapadajícího slunce v chodbičce vlaku s čerstvým kolegou 
bakalářem Janem Vackem. 

Na tomto místě je vhodně připomenout také skutečnost, že fotografie 
budoucího předsedy klubu eFDrive vykloněného z okna výše jmenovaného 
vlaku, prováděje dokumentaci železniční estakády Nového spojení, stala se 
titulní stranou kalendáře eFDrive 2017, jehož jeden výtisk byl později tomuto 
vítězi Středočeské zmrzlinové jízdy odměnou za jeho úspěch věnován. 

Termín následující zmrzlinové jízdy (v úvahu připadá např. Ústecký, Liberecký či 
Královehradecký kraj) je předběžně stanoven na červen 2017. Je třeba zaměřit 
se na řešení prevence přejedení se zmrzlinou (např. při podobné akci Pražské 
nádražky se obdobný problém neobjevil, ovšem na druhou stranu lze 
předpokládat, že v případě uspořádání analogické akce spojené s pojídáním 
katových šlehů, nápad na jejíž uspořádání padl při návštěvě Kutné Hory, by 
výsledné výstupy byly (nejen) v tomto ohledu ještě méně uspokojivé). 

Stav: 
Uzavřený 
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Před UZLEM pro ISIC  

Řešitelé: 
Marie Dvořáková, Tomáš Novotný 

Tým: 
Jan Ležák, Josef Martin Čuřík 

Datum: 
20. 9. 2016 

Popis projektu: 
Organizátoři UZLU se sejdou s budoucími prváky, které provedou kampusem až 
do výdejny průkazů, pomůžou jim zadat do automatu to, co potřebují. Poté jim 
ukáží menzu ve studentském domě, ukáží jim NTK a poté dle preferencí se 
jednotlivců se rozejdou nebo jdou např. na kávu.  

Stav: 
Uzavřený 

 
Po UZLU pro ISIC 

Řešitelé: 
Marie Dvořáková, Tomáš Novotný 

Tým: 
Jan Ležák 

Datum: 
29. 9. 2016 

Popis projektu: 
Organizátoři UZLU se sejdou s budoucími prváky, které provedou kampusem až 
do výdejny průkazů, pomůžou jim zadat do automatu to, co potřebují. Poté jim 
ukáží menzu ve studentském domě, ukáží jim NTK a poté dle preferencí se 
jednotlivců se rozejdou nebo jdou např. na kávu.  

Stav: 
Uzavřený 
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My nesmíme ani naznačovat  

Řešitelé: 
Adam Hlubuček, Tomáš Novotný 

Tým: 
Jan Vacek, Zdeněk Michl 

Datum: 
1. 10. 2016 

Popis projektu: 
U příležitosti výročí založení divadla Járy Cimrmana se vypravila expedice 
z klubu eFDrive do Tanvaldu. Někteří účastníci vyrazili brzy ráno z Prahy 
(skupina A B), někteří se k nim připojili cestou (skupina B A). Po příjezdu do 
Tanvaldu se obě skupiny vydaly na pěší cestu do Příchovic, kde postály u klobás 
a piva, vyslechly scénky, které divadlo hraje během seminářů, a zúčastnily se 
společného focení všech návštěvníků. Následně už je skupina B vyrazila směr 
rozhledna Štěpánka, z níž již bylo výhodnější směřovat na nádraží v Kořenově. 
Završením dne byl poslech živého přenosu představení Cimrman v říši hudby, 
které se hrálo v Tanvaldě a které jsme poslouchali v místní nádražce, která kvůli 
nám ještě roztopila už skoro vyhaslou troubu.  

Stav: 
Uzavřený 

 
Tour de FD za saké  

Řešitelé: 
Marie Dvořáková, Tomáš Novotný 

Tým: 
Jan Vacek, Petr Fridrišek 

Datum: 
2. 10. 2016 

Popis projektu: 
Ještě před začátkem semestru organizátoři UZLU provedou budoucí prváky po 
všech budovách FD. Uvnitř každé ukáží důležitá místa a poskytnou krátké 
komentáře či vtipné historky. Zakončení bude na Horské, kde se připije na nový 
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semestr se saké vyrobeným členy eFDrive. Zároveň prváci založí jejich vlastní 
saké pro další použití klubu.  

Stav: 
Uzavřený 

 
Sraz před zahajovací párty ČVUT  

Řešitelé: 
Marie Dvořáková, Tomáš Novotný 

Datum: 
3. 10. 2016 

Popis projektu: 
Dostání se do nálady ještě před začátkem ČVUT zahajovací párty v klubovně 
Bubnu. 

Stav: 
Uzavřený 

 
Na Strahov OpenAir v UZEL tričku  

Řešitelé: 
Marie Dvořáková, Tomáš Novotný 

Datum: 
6. 10. 2016 

Popis projektu: 
Akce především pro účastníky UZLU, kde se společně všichni pobavíme na 
Strahovském OpenAiru. 

Stav: 
Uzavřený 
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UZEL Afterparty 2016  

Řešitelé: 
Marie Dvořáková, Tomáš Novotný 

Tým: 
Tomáš Dzuruš, Adam David Ulanovský, Jakub Havlíček, Kristína Gabríková, 
Lukáš Kozel, Adam Hlubuček 
 

Datum: 
13. 10. 2016 

Popis projektu: 
Tradiční sešlost všech uzláků po prvních dnech školy. Během akce se znovu 
promítají „Večerníčky“ z UZLU plus jeden závěrečný se statistikami celého UZLU. 
Během celého večera se také promítají fotky od Adama Hlubučka 

Stav: 
Uzavřený 

 
Grilování na štěrkovém loži   

Řešitelé: 
Marie Dvořáková, Tomáš Novotný 

Tým: 
Jan Ležák, Tomáš Dzuruš, Adam David Ulanovský, Kristina Kletečková, Kristína 
Gabríková, Zdeněk Michl, Vojtěch Filipiec 

Datum: 
9. 11. 2016 

Popis projektu: 
Místo konání akce muselo být přesunuto z tradičního štěrkového lože na Horské 
na Bubenečskou kolej do jejich grillcentra. Tradiční sešlost na podzim, kde se 
ogriluje maso, vypije pivo a rozeberou se první zážitky z nového semestru. 

Stav: 
Uzavřený 
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Degustace medoviny  

Řešitelé: 
Kateřina Pithartová, Tomáš Novotný 

Datum: 
1. 12. 2016 

Popis projektu: 
Naučná exkurze do muzea medoviny u Karlova náměstí s odborným výkladem 
a ochutnávkou 10 vzorků + pohoštění.  

Stav: 
Uzavřený 

 
Noc na fakultě IV  

Řešitel: 
Petr Fridrišek 

Tým: 
Petr Fridrišek, Petr Hnyk 

Datum: 
10. – 11. 11. 2016 

Popis projektu: 
Ze čtvrtka 10. na pátek 11. 11. 2016 se uskutečnil již čtvrtý ročník legendární 
akce klubu eFDrive, Noci na fakultě. Parta bezva lidí, převážně členů eFDrivu, se 
do budovy dopravky na Albertově začala scházet okolo osmé hodiny večerní. 
Postupně příchozí si mohli vyzkoušet letový simulátor, zahrát si deskovky nebo 
pátrat po různých zákoutích fakulty. V rámci večera se uskutečnilo, jak je již 
tradicí, shromáždění členů klubu eFDrive a bylo zvoleno nové představenstvo. 
S postupujícím časem došlo na procházky po potemnělé budově, společnou 
přípravu občerstvení a posezení v klubovně. Celý večer běžela pátrací hra s QR 
kódy, která po půlnoci vyvrcholila vyhlášením nejzapálenějších lovců. Akce 
proběhla ku spokojenosti všech a zdravé jádro setrvalo až téměř do svítání. 

Stav: 
Uzavřený 
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Vánoční besídka (eFDsídka) 

Řešitel: 
Jan Vacek 

Tým: 
Petr Fridrišek, Zdeněk Michl 

Datum: 
21. 12. 2016 

Popis projektu: 
„Noc na fakultě lite“ aneb posezení v klubovně eFDrive do pozdních večerních 
hodin obohacené o vánoční cukroví, jež napekli sami členové, a svařák, k jehož 
přípravě nám dopomohla várnice zapůjčená z klubu Pod-o-lee (Děkujeme!). 
V rámci akce proběhla také schůze představenstva klubu. 

Stav: 
Uzavřený 
 

 

Problémy klubu eFDrive 

Žádné závažné problémy se v klubu eFDrive neřešily. 

 

Za eFDrive zpracoval Jan Vacek, t. č. Předseda klubu, ve spolupráci s řešiteli 
jednotlivých projektů. 

V Praze dne 6. 3. 2017 
Jan Vacek 


