
 

Zápis ze Shromáždění členů eFDrive konaného dne 9. 11. 2017 
 
Předseda Jan Vacek zahajuje schůzi 21:40. Předseda seznamuje členy s pravidly 
voleb. 
  
Probíhá nominace členů volební komise. 
Nominováni jsou členové klubu s ID 001, 002 a 003. 
Ondřej Hába, Petr Hnyk, Krzysztof Urbaniec. 
  
Shromáždění klubu schvaluje volební komisi ve složení Ondřej Hába, Petr Hnyk, 
Krzysztof Urbaniec. 
OHP: 28, hlasování: 23-1-4. 
  
  
Předseda představuje členům klubu e-mailem navržené kandidáty. Prosí je, aby se 
sami krátce představili, ptá se jich, zda s kandidaturou souhlasí a čte důvody, se 
kterými byli navrženi na kandidáty. 
 
Radek Volf – znáte mě z UZLU, souhlasí s kandidaturou, navrhující je přesvědčen o 
jeho vůdčích schopnostech a říká, že je vhodným kandidátem pro vedení klubu 
 
Tomáš Novotný – znáte mě z UZLU, jsem místopředseda, těším se, že něco 
změníme, souhlasí s kandidaturou, navrhující: „Jakožto místopředseda se podílí na 
mnoha akcích klubu a jsem přesvědčen, že tuto funkci zvládá dobře a měl by ve 
svém konání dále pokračovat.“ 
 
Adam Eichler – jsem ITS, šotouš, Moravák, v představenstvu by měla být větší 
rozmanitost, proto bych se tam hodil, souhlasí s kandidaturou, navrhující: „Adam se 
osvědčil na UZLU a je to schopný člověk, který má eFDrivu co nabídnout.“ 
 
Petr Fridrišek – působím zde 3. rokem, jedno funkční období, máme spoustu akcí, 
které chceme rozjet, doufám, že se vám tu bude líbit, souhlasí s kandidaturou, 
navrhující: „Petr jako dlouho působící aktivní člen eFDrivu snad ani nepotřebuje 
představovat.“ 
 
Dominik Mazel: Petr je taky Moravák. 
Petr Fridrišek: Je to o kilometr, ale je to tak. 
 
Petr Šatra: Nevidím tam ženu. Přimlouvám se za navržení ženy. 
Honza Máca navrhuje Káju. 
Kája odmítá, už je v představenstvu 2 roky. 
 



 

Kája Moudrá navrhuje Kiku Gabríkovou. 
Kika Gabríková: Nie. 
 
Tomáš Novotný: Rozmanitost, zajdeme dál na východ, navrhuji Tomáše Dzuruše. 
Tomáš Dzuruš: Kľudne. (Předsedající se ujišťuje, zda to znamená „Ano“.) 
 
Kája Moudrá: Navrhuji Terku, zrzku jsme v představenstvu ještě neměli. 
Terka Nováková: Nejsem přírodní zrzka. Souhlasím s kandidaturou. 
 
Pepa Čuřík: Navrhuji Aleše Nováka, protože je schopnej, aktivní. 
Aleš Novák přijímá. 
 
Kája Moudrá: Navrhuji Zdeňka, protože je kandidátem každý rok. 
Zdeněk Michl: Nechme to jako memento, souhlasí s kandidaturou. 
 
Aleš Novák: Pepa Čuřík, všichni ho znají. 
Pepa Čuřík: Odmítám, už jsem odmakal. 
 
Radek Volf: Vojta Kráčmar, osvědčil se jako organizátor UZLU. 
Vojta Kráčmar: Odmítám, již tradičně. 
 
  
Kandidáti, kteří souhlasí s kandidaturou, v pořadí, v jakém byli navrženi: 

1. Radek Volf 
2. Tomáš Novotný 
3. Adam Eichler 
4. Petr Fridrišek 
5. Tomáš Dzuruš 
6. Tereza Nováková 
7. Aleš Novák 
8. Zdeněk Michl 

 
Předsedající oznamuje, že staré představenstvo stanovilo počet členů nového 
představenstva na 5, proti čemuž nikdo nic nenamítá, proto není třeba hlasovat o 
případné změně počtu. 
 
Dále předsedající píše na tabuli funkční období nového představenstva, na jaké je 
voleno: 21. 11. 2017 – 20. 11. 2018. 
 
Přítomní členové klubu jsou seznámeni s průběhem volby. Každý člen má možnost 
udělit až 5 hlasů pro 5 různých kandidátů, čísla kandidátů jsou na tabuli. Hlasující 
budou přicházet volit postupně (podle členského ID) a volební komise jim bude 



 

oproti odškrtnutí v prezenční listině vydávat volební lístky. Člen zapíše na lístek svou 
volbu (pomocí čísel kandidátů) a vhodí lístek do urny pod dohledem volební komise. 
  
Předsedající vyhlašuje přestávku pro rozmyšlení volby v čase 22:15 až 22:20. 
 
Předsedající seznamuje přítomné s technickým provedením volby (kde je prostor pro 
úpravu volebních lístků a kde je urna). 
 
Volební komise vyvolává jednotlivé členy a ti přicházejí volit. 
 
OHP: 29 (Oproti předchozímu hlasování přišel Vojtěch Kráčmar.) 
 
Předsedající se ptá, zda je v místnosti ještě někdo, kdo si myslí, že má hlasovací 
právo, ale neodevzdal svůj hlas. Nedostává se mu kladné odpovědi. Děkuje tedy 
všem, že přišli odevzdat své hlasy. 
 
Předsedající vyhlašuje přestávku na spočítání hlasů, od 22:34 do 22:50. 
 
Volební komise počítá hlasy. 
 
Ve 22:51 končí přestávka a komise ohlašuje výsledky voleb. 
  
Výsledky voleb dle čísel kandidátů 

1. Radek Volf 25 hlasů 
2. Tomáš Novotný 18 hlasů 
3. Adam Eichler 23 hlasů 
4. Petr Fridrišek 19 hlasů 
5. Tomáš Dzuruš 18 hlasů 
6. Tereza Nováková 13 hlasů 
7. Aleš Novák   9 hlasů 
8. Zdeněk Michl 14 hlasů 

 
Výsledné pořadí kandidátů 

1. Radek Volf 25 hlasů 
2. Adam Eichler 23 hlasů 
3. Petr Fridrišek 19 hlasů 

4. – 5. Tomáš Novotný 18 hlasů 
4. – 5. Tomáš Dzuruš 18 hlasů 
     6. Zdeněk Michl 14 hlasů 
     7. Tereza Nováková 13 hlasů 
     8. Aleš Novák   9 hlasů 
  



 

Odevzdáno 29 hlasovacích lístků. 
 
Členy Představenstva pro období 21. 11. 2017 – 20. 11. 2018 se stali Radek Volf, 
Adam Eichler, Petr Fridrišek, Tomáš Novotný a Tomáš Dzuruš. 
 
Krzysztof Urbaniec upozorňuje, že příští rok může být problém shromáždění svolat a 
měli bychom uvažovat o institutu čestného členství. 
 
Zdeněk Michl říká, že po letošní zkušenosti nemáme počítat s jeho kandidaturou 
příští rok. 
  
Předsedající děkuje za aktivní přístup k volbě a prohlašuje shromáždění klubu za 
ukončené ve 22:55. 
  
Zapsal Jan Vacek. 
 
Příloha: 
Prezenční listina shromáždění.  



 

Bonusové přílohy: 
 

 
 

 


