
Zápis ze 3. schůze představenstva Klubu EFDRIVE 

konané dne 3. 7. 2014 od 15:00 v prostorách Klubu EFDRIVE, místnost B326 

(Horská 3, Praha 2, 128 03)  

Přítomní členové představenstva: 
Petr Hnyk, Hana Najzarová, Jakub Šimík 

Program schůze 

1. schválení programu schůze 
2. zhodnocení akcí Klubu EFDRIVE 
3. Hlášení o stavu klubu 
4. vize podzim 2014 
5. podzimní index  
6. stěhování 
7. Věda nás baví 
8. vstup do klubu v době letních prázdnin 
9. přípravy UZEL 2014 

 

Průběh schůze 

Předseda klubu Hana Najzarová zahájila v pořadí 3. schůzi představenstva Klubu EFDRIVE            
a přivítala ostatní členy představenstva Klubu EFDRIVE. Následně seznámila představenstvo          
s návrhem programu schůze.  
Počet osob s hlasovacím právem: 3  
 
1. Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů 
Představenstvo vyslovilo souhlas s navrženým programem. 
Hlasování: 3 - 0 - 0 
 
2. Zhodnocení akcí Klubu EFDRIVE 
Představenstvo diskutovalo nad některými akcemi, které proběhly či nebyly realizovány. Mezi           
úspěšné akce lze zařadit grilování na štěrkovém loži, které se těší oblibě nejen studentů. Na               
velikonoční grilování dorazilo vedle studentů i několik vyučujících, kteří si s oblibou namalovali             
několik vajíček. V průběhu semestru se konal cyklus SEMAFOR, který se povedlo uskutečnit 3x              
a jednou byl pro nemoc přednášejícího zrušen. Cyklus bude pokračovat i v nadcházejícím             
semestru. Snahou bylo zavést také exkurze nejen s dopravní tématikou. Uspořádala se pouze             
jedna exkurze na pracoviště ČD IS, další nebyly realizovány. Do nerealizovaných akcí patří také              
Letní swingování, které se nepovedlo z časových a zejména finančních důvodů realizovat.  
 
 
 



3. Hlášení o stavu klubu 
Předsedkyně klubu informovala ostatní členy představenstva o připravovaném hlášení o stavu           
klubu pro SU. V současné době (červenec 2014) je v klubu 26 členů a na bankovním účtu Klubu                  
EFDRIVE je zhruba 8 tisíc korun. V době schůze představenstva již probíhalo přihlašování na              
UZEL a již dva účastníci zaplatili účastnický poplatek. Členové představenstva provedli           
inventuru majetku klubu. Majetek klubu se od poslední inventarizace příliš nezměnil, na            
seznamovák UZEL byla koupena sada razítek, která byla otestována během schůze. Je nutné             
poznamenat, že všechna razítka spolehlivě plní svoji funkci.  
 
 
4. Vize podzim 2014 
Místopředseda Klubu EFDRIVE informoval zbylé členy představenstva o vizích na podzim           
2014, které jsou výsledkem výjedzního zasedání parlamentu SU. Největší důraz by měl být             
kladen na předávání zkušeností, což u několika projektů je již v průběhu (viz proděkani UZLU a                
jejich zástupci). Představenstvo se také shodlo na absenci nástupníka děkana UZLU, což by             
mělo být řešeno na letošním UZLU. Dalším důležitým bodem vize jsou projektové týmy, ve              
kterých by byly organizovány akce. Problémem je časové vytížení členů, kteří spoustu času             
věnují především fyzice. Současně s projektovými týmy by se měly zvážit i dané projekty, bylo               
by lépe organizovat menší, ale pravidelné akce. Dlouhodobým projektem by se však mohla stát              
burza skript, která by v klubu fungovala. Do konce srpna by tak mělo být vytvořeno webové                
rozhraní, kde by byla burza realizována. Vedle UZLU budu v září také realizován orientační              
běh, na který dostal Petr Hnyk finanční příspěvek z FSP.  
 
5. Podzimní index 
Jedním z bodem podzimní vize je také nábor nových aktivních členů. K tomuto účelu bude               
vytvořen index pro prváky, který dostanou účastníci UZLU již na seznamováku a který je              
provede akcemi klubu, fakulty a také celé studentské unie. Testovací kolo tohoto projektu             
probíhá na vlastních členech klubu o prázdninách. 
 
6. Stěhování 
Vzhledem k možnosti využívání nové místnosti vedle těch současných je v dohledné době také              
plánováno stěhování, respektive uspořádání přidělených místností. Nová místnost bude         
vymalována a zařízena jako studovna a skriptárna. K dispozici bude počítač, stolek se židlemi a               
také učební materiály starších členů klubu. Je tedy potřeba obstarat potřebný nábytek a vybavit              
novou místnost. Při této příležitosti budou také upraveny zbylé místnosti Klubu.  
 
7. Věda nás baví 
Do přilehlých místností ve 3. patře se přestěhovala firma VNB a toto patro tak již nemáme celé                 
jen pro sebe. Na schůzi s členy VNB byl dohodnut přístup do kuchyňky nacházející se naproti                
našim místností. Společné soužití s VNB zatím vypadá velmi pozitivně.  
 
 
 



8. Vstup do klubu v době letních prázdnin 
Vzhledem k letním prázdninám je nutné vyřešit vstup do klubu pro členy klubu. Možnost vstupu 
pro členy v průběhu letních prázdnin (včetně víkendů) bude vyřešeno s tajemníkem FD.  
 
9. Přípravy UZEL 2014 
Vzhledem k proběhlé inventuře majetku EFD byla vytvořena soupiska materiálu potřebného pro 
letošní UZEL. Soupiska je dostupná v dokumentech UZLU.  
 
Zapsala: Hana Najzarová 
Ověřil: Jakub Šimík 


