
Zápis ze schůze Představenstva klubu eFDrive konané dne 19. 11. 2018 

 
Program: 
0. Schválení programu zasedání (typ: hlasování, délka 2 minut, vede: A. Eichler) 
1. Schválení zápisu z minulé schůze (typ: hlasování, délka 2 minut, vede: A. Eichler) 
2. Dokončení přeregistrace  (typ:diskuze, délka 5 minut, vede: R. Volf) 
3. Noc na fakultě (typ: diskuze, délka 10 minut, vede: R. Volf) 
4. Nadcházející akce  (typ: diskuze, délka 10 minut, vede: R. Volf) 
5.  Různé (typ: diskuze, čas: 10 min, vede R. Volf) 
 

Přítomní členové Představenstva: 

Tomáš Dzuruš 

Tomáš Novotný 

Adam Eichler 

Radek Volf 

Přítomní členové nového představenstva: 

Kateřina Pithartová 

Zdeněk Michl 

Dominik Mazel 

 

 

  



0. Schvaleni programu 
 
Představenstvo hlasuje o schválení programu schůze.  
 
OHP: 4, 4-0-0 
Návrh přijat jednomyslně. 
 
1. Schválení zápisu z minulé schůze (typ: hlasování, délka 2 minut, vede: A. Eichler) 
 
Radek V. je nespokojen se stavem zápisů ze schůzí představenstva a požaduje jejich doplnění a 
předložení zápisů z 16.1, 26.2., 9.8. a 7.11. 
 
2.  Dokončení přeregistrace 
 
Radek V. informuje o dokončení přeregistrace. Je ale potřeba doplnit informace ještě od pár členů. 
 
3.   Noc na fakultě 
 
Radek V. plánuje oslovit studenty a vedoucí projektů emailem - na studentskou diskuzi o projektech. Dále 
je na programu: 

Turnaj v Buláncích - ještě se neví kdo bude mít na zodpovědnost.  
Nintendo night - Adam E. 
Plakát - Adam E. 
Oslovení partnera např Retroherna - Tomáš N. 
Občerstvení - Markéta J. a Radek V 

 
4. Akce  
 
Bude pokus o zařízení přes Aleše N. zařídit advent v Drážďanech 
Tomáš N. si bere na starost Vánoční mejdlo a zařídí všechny potřebné věci.  
Tomáš N. by dále rád zařídil výjezdní zasedání klubu někdy v jarních měsících. 
 
5. Různé 
 
Kateřina P. by ráda uspořádala Perníčkování, nejspíše na Bubnu před Vánočním mejdlem. 
Zdeněk M. zařídí hromadný nákup vstupenek do divadla - 12.12 
Radek V. probere s Petrou S. možnosti uspořádání plesu Fakulty dopravní. 
Dále se řešily náležitosti nového představenstva. 
 
Poté schůze skončila. 
 
 
  

 

 

 


