
Zápis ze Shromáždění členů eFDrive konaného dne 9. 11. 2018 
 
Schůzi zahajuje ve 21:05 Adam Eichler, který byl pověřený předsedou klubu. 
Adam Eichler vyzval dobrovolníky do volební komise. Shromážděním klubu byla 
navržena volební komise ve složení: 
  
Jan Štůla 
Karolína Moudrá 
Vojta Kráčmar 
  
Shromáždění klubu schvaluje členy volební komise. 
OHP: 29,  25-4-0 
  
Následně byly zveřejněny nominace, které přišli na emailovou adresu efd@fd.cvut.cz 
do 24h před zahájením Shromážděním klubu. 
Radek Volf následně nominoval ještě Tomáše Novotného, jako bývalého 
místopředsedu a děkana UZLU. Ten nominaci přijal. 

Tomáš Novotný nominoval Tomáše Dzuruše, protože si myslí, že pro klub v rámci 
představenstva toho udělal mnoho. Tomáš Dzuruš odmítá, protože neplánuje být na 
jaře a v létě v ČR a tudíž by se EFD nemohl věnovat. 

Michal Šimek nominoval Zdeňka Michla, kvůli jeho výborné volební kampani a jisté 
tradici, jež se s touto kandidaturou vážou. Ten nominaci přijal, ale pozastavil se nad 
účelovostí kampaně. 

Tomáš Dzuruš nominoval Aleše Nováka, cituji: „Protože minule, no..“. Aleš Novák 
odmítá. 

Vojtěch Kráčmar nominuje Štěpána Monince, protože by do představenstva mohl 
přinést novou krev. Štěpán odmítá, protože není členem klubu dostatečně dlouho a 
tudíž nemůže kandidovat  

Členové byli obeznámeni volebními pravidly 

Kandidáti, kteří souhlasí s kandidaturou, v pořadí, v jakém byli navrženi: 
1. Radek Volf (nominoval Petr Fridrišek) 
2. Dominik Mazel (nominoval Radek Volf) 
3. Kateřina Pithartová (nominoval Radek Volf) 
4. Vít Macháček (nominoval Radek Volf) 
5. Adam Eichler (nominoval Radek Volf) 

Na místě dodatečně nominováni: 
6. Tomáš Novotný (nominoval Radek Volf) 
7. Zdeněk Michl (nominoval Michal Šimek) 

 



Nominaci odmítli: Aleš Novák, Tomáš Dzuruš, Adam Hlubuček a Štěpán Moninec. 
 
Došlo k představení kandidátů, kandidáty představoval předseda:  
 

Kandidát Radek Volf: (představení předsedou, zasláno předem) 
 
Co jsem osobně dokázal v eFD: 
Povedlo se mi zaktivizovat představenstvo. Díky tomu se vymyslely nové akce. 
Podařilo se mi navázat a ještě posílit spolupráci s fakultou (děkan, Petra) a SU. 
Zvládl jsem mít nejrychlejší exáče a tím porazit Zdeňka. 
  
Co se mi nepovedlo v eFD: 
Ne moc šťastně jsem se vedl tým, málo jsem chválil a děkoval. 
Projekt přeregistrace se moc nepovedl. Mohl se řešit aktivněji. 
Stále máme ještě nějaké resty v dokumentech, interních předpisech klubu, které 
jsem neřešil. 
6x jsme se poblinkal při pivní štafetě. 
  
Moje vize: 
Udělat IP k OOÚ a pročistit starší IP. 
Snažit se nalákat nové aktivní členy do eFD a tvořit nové akce. 
Obhájit nejrychlejší exáč a přitom se 6 nepoblinkat.  
 
Kandidát Dominik Mazel: (představení předsedou, zasláno předem) 
 
Co jsem dělal pro eFD: 
Pomoc při organizaci akcí (Noc na fakultě, Mejdlo). 
Organizace UZLU jako "týlové zabezpečení". 
Rekonstrukce a vybavení klubovny. 
  
Co bych chtěl dál dělat: 
Pokračovat v organizaci tradičních akcí, pomoc s organizací nových. 
Starat se o chod klubu a klubovnu. 
 
Dominik Mazel nadále dodává, že dovezl stojan na značku pod stolek v klubovně z 
Plzně, že se omlouvá za problémy spojené s vozy ČD na Uzlu a že už ví jak na to. 
 
  



Kandidát Kateřina Pithartová: (představení předsedou, zasláno předem) 
 
V eFDrive jsem se podílela už po druhé na UZLU a momentálně se starám o 
nástěnky. Kandiduji protože bych si chtěla vzít na starost komunikaci s Petrou (HR, 
PR,..) a domlovuvala akce pro šleny eFD. 

Dále Kateřina chtěla něco dodat, ale při vstávání u stolu zvrhla skleničku a řekla - no 
to jsem já a raději už nic nebude dodávat. 
 
Kandidát Vít Mácháček, který na schůzi nebyl: (představení předsedou, zasláno 
předem) 
 
politické hnutí SSU - Studenti pro spokojené učení 

20 let, syn manželů Houlových 

"Rád bych do eFDrive zanesl větší kreativitu, odbornost, aktivitu a nádech 
šotoušství. Budu podporovat hezké hry na Uzlu i během semestru, originální exkurze 
a kvalitní vztahy během zbytku roku. " 

Kandidát Adam Eichler: (představení předsedou, zasláno předem) 
 
Co se mi povedlo: 
Úspěšné zavedení bulánků do eFD akcí. 
Podílení se na návrhu vybavení klubovny. 
Tvorba grafiky na akce. 
  
Co se mi nepovedlo v eFD: 
Zpracování zápisů ze schůzi. 
  
Vize v eFD: 
EFD nebude nuda! 
Neustálý přísun akcí. 
Zavedení více IT systémů do správy klubu. 
 
Adam nic dále osobně uvést nechtěl. 
 
Kandidát Tomáš Novotný: (představení předsedou, zasláno předem) 
 

Co jsem osobně dokázal v eFD: 
Povedlo se mi rozšířit členskou základnu o další aktivní lidi z vyšších ročníků a 
celkově ukázat eFD jako klub bavičů než nějakou elitu. 



Pozvedla se meziklubová láska v rámci SU. Účastnil jsem se a projevoval se na 
akcích, schůzkách segmentů SU a výjezdních zasedáních SU a šířil tam náš pohled 
na danou problematiku. 
Vyřešil se problém s moderací a editací FB a insta klubu. 
  
Co se mi nepovedlo v eFD: 
Převod youtube kanálu na nový mail od SU respektive přenesení videí. 
Banner eFD přišel až během UZLU. 
Trvající nejistoty v přihlašování na twitter a na instagram (v řešení). 
  
Moje vize: 
Zařídit specializované exkurze i mimo šotosvět. 
Neunavit nové aktivní členy. Chápej jako nedávání větší přednosti klubu než škole. 
Udělat z eFD klub pro všechny dopraváky a ne ty, co se přidají jen kvůli tomu, že 
chtějí organizovat UZEL. Jsme zájmový klub a tím zájmem není UZEL. 
 
Tomáš nic dále osobně uvést nechtěl. 
 
Kandidát Zdeněk Michl: 
Myslím si, že mě všichni vlastně znáte. Zahajuji 41 semestr na této fakultě. 
Organizuji dobré akce jako Nádražky a budou i nadále, když mě zvolíte.  
Kateřina Pithartová: Dlouholetý kandidát a nikdy se mu nepodařilo dosáhnout postu 
v představenstvu eFDrive, bylo by hezké, kdyby se mu to povedlo k jeho 41 
semestru. 
 
Předseda oznamuje, že staré představenstvo doporučilo stanovit počet členů 
nového představenstva na 5. 
 
Shromáždění klubu schvaluje, že nové představenstvo má být pětičlenné. 
OHP: 29,  27-2-0 
 
Adam Eichler vyhlašuje patnáctiminutovou přestávku na tisk a rozdání volebních 
lístků. 
 
Volební komise následně vyzývá každého člena jmenovitě k volbě. Je mu předán 
volební lístek, s jmény kandidátů. Člen má možnost označit lístek za plentou (tabulí). 
 
Po odevzdání všech hlasů volební komise počítá hlasy. 
  
Výsledky voleb: 
Odevzdáno lístků: 29 
Z toho neplatných: 1 



Výsledky voleb dle čísel kandidátů 
 

1. Radek Volf 27 
2. Dominik Mazel 24 
3. Kateřina Pithartová 19 
4. Vít Macháček 10 
5. Adam Eichler 24 
6. Tomáš Novotný 11 
7. Zdeněk Michl 13 

  
 
Výsledné pořadí kandidátů 
  

1. Radek Volf 27 
2. Dominik Mazel 24 
3. Adam Eichler 24 
4. Kateřina Pithartová 19 
5. Zdeněk Michl 13 

 
6. Tomáš Novotný 11 
7. Vít Macháček 10 

 
 

  
Členy Představenstva pro období 21. 11. 2018 – 20. 11. 2019 se stali Radek Volf, 
Dominik Mazel, Adam Eichler, Kateřina Pithartová a Zdeněk Michl. 
  
Ve 22:20 bylo ukončeno shromáždění klubu. 
  
Zapsal Adam Eichler a Radek Volf 
 
Příloha: 
Prezenční listina shromáždění (2 strany) 
 


