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V listopadu 2018, při pátých řádných volbách, bylo zvoleno nové, pětičlenné 
představenstvo ve složení (rozdělení funkcí proběhlo na první schůzi):  

Radek Volf (předseda) 

Dominik Mazel (místopředseda) 

Kateřina Pithartová 

Adam Eichler 

Zdeněk Michl 

Celkový počet členů k 31. 12. 2018 byl 57, přičemž 33 z nich bylo aktivních. 

  

Výroční zpráva eFDrive 2018 1/23 

 



Výroční zpráva 
 za rok 2018 

 
 

Obrázek 1 - Společná fotografie členů klubu eFDrive 

1. Popis klubu 

Studentský klub eFDrive (klub) je zájmovým klubem Studentské unie ČVUT.          
Působí na ČVUT v Praze Fakultě dopravní (dále jen „fakulta“), spojuje aktivní            
studenty fakulty. Spolupracuje s ostatními studentskými organizacemi na fakultě         
a také s vedením fakulty. 

Hlavní činností klubu je pořádání zajímavých akcí, exkurzí a přednášek pro           
studenty fakulty. Vlajkovou lodí klubu, tedy nejvýznamnější akcí, je seznamovák          
pro studenty prvního ročníku fakulty – UZEL, v posledních letech ale také            
nabývají na významnosti projekty jako Noc na fakultě nebo Studentský den           
otevřených dveří. 

Klub má pro své potřeby alokovaný prostor pro klubovnu ve třetím patře            
budovy B fakulty v Horské ulici na Albertově.  
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2. Projekty klubu eFDrive za 2018 

V této sekci je vyjmenována významná část akcí pořádaných klubem. Tyto akce            
jsou zaznamenány na facebookových stránkách (události) a webových        
stránkách klubu (fotogalerie nebo kalendář akcí). 

UZEL 2018 

Řešitel: Tomáš Novotný 

Tým: 
Dominik Mazel, Kristína Gabríková, Sabína Dobiášová, Anastázia Ševčíková, Filip         
Portele, Dan Mirtl, Štěpán Moninec, Michal Cenkner, Pavel Mašinda, Tereza          
Kunclová, Vít Macháček, Tomáš Dzuruš, Tomáš Novotný, Petr Fridrišek,         
Kateřina Pithartová, Adam Eichler, Radek Volf, Andreas Papadopulos, Adam         
Ulanovský, Vojtěch Kráčmar, Lucie Smetanová, Lukáš Kozel, Aneta Bahníková         
a Stanislav Metelka 

Datum: 28. 9. 2018 – 1. 10. 2018 

Popis projektu: 
Seznamovací kurz pro nastupující prváky fakulty – UZEL 2018 proběhl i tento            
rok. Nyní nově v kempu Garnataurus na břehu Sázavy. Jedná se o            
nejrozsáhlejší projekt klubu zaměřený na seznamování pomocí projektu mostu         
a seznamovacích her. Do kempu jsme se dopravili vlakem z hlavního nádraží           
v Praze s většinou účastníků. Na této akci se prváci dozvěděli spoustu           
užitečných informací o škole a studiu nejen od studentů, ale i významných            
osobností fakulty jako například od děkana fakulty, zástupce proděkana pro          
strategii a vnější vztahy, zástupců ÚTVS, zástupců většiny ústavů fakulty          
a dalších. Letos se konal již šestý ročník seznamováku. 

Doba příprav: leden – září 2018 

Stav: Uzavřený 
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Založení kroniky eFDrive 

Řešitel: Adam Hlubuček 

Datum: 29. 1. 2018 

Popis projektu: 
Dne 29. ledna 2018 si náš klub připomněl pět let od první schůze nového              
fakultního spolku. Až do první schůze byl spolek bezejmenný. Název eFDrive           
vzešel z návrhů, které zazněly právě na této schůzi.  

U příležitosti tohoto výročí se nově jmenovaný kronikář klubu rozhodl uspořádat           
vzpomínkovou akci spojenou se založením kroniky klubu. Akce se zúčastnili          
zejména pamětníci klubu (kromě zakladatelů klubu např. také Michal Šimek,          
Petr Šatra a Jakub Šimík) a také někteří členové představenstva (Radek Volf            
a Adam Eichler). Zajímavostí byl přímý přenos setkání do Zwickau, kde jeho           
průběh sledoval Jan Vacek. Někteří zúčastnění přinesli také cenné artefakty do           
nově vznikající kroniky. Velmi rozsáhlé svědectví o událostech spojených se          
vznikem klubu podal zakladatel Ondřej Hába. V průběhu celého setkání vznikla           
téměř sedmihodinová zvuková nahrávka, zachycující četné vzpomínky       
pamětníků. 

Stav: Uzavřený 

Studentský den otevřených dveří  

Řešitel: Radek Volf 

Tým: Adam Eichler, Kristína Gabríková, Stanislav Metelka, Petr Fridrišek 

Datum: 2. 2. 2018 

Popis projektu: 
V rámci pořádání studentského DOD na fakultě se členové klubu zásadně           
přičinili o jeho chod. Původní akce Studentské komory akademického senátu          
fakulty se zúčastnil za SKAS pouze Ing. Ota Hajzler, který akci organizoval.            
Program zajišťovali hlavně členové klubu, kteří prováděli návštěvníky po         
budově. Celý DOD byl poznamenán začínající rekonstrukcí sociálních zařízení         
v budově (prašnost a hluk). 

Stav: Uzavřený 
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Dopravácké vítání letního semestru  

Řešitel: Radek Volf 

Datum: 21. 2. 2018 

Popis projektu: 
V rámci udržení vztahu s novými studenty fakulty byla uspořádána tato           
neformální akce, kdy se měli členové klubu sejít hlavně s prváky. Akce byla             
situována do, již pro klub klasické, restaurace u Voraře. Na programu byla            
pouze „debata nad pivem”. Bohužel cíle nebylo plně dosaženo a akce byla spíše             
obsazena příznivci klubu. Do příštích let se musí akce více zacílit na nové             
studenty fakulty. 

Stav: Uzavřený 

Pražské nádražky vol. IV 

Řešitel: Zdeněk Michl 

Datum: 5. 3. 2018 

Popis projektu: Již tradiční setkání příznivců jedinečného genia loci pražských          
výčepních zařízení umístěných v přístupových bodech na dráhu. I přes          
pokročilou standardizaci nabídky občerstvovacích možností jsme po tradičním        
setkání v bistru v opravené secesní dvoraně Masarykova nádraží postupně          
navštívili několik podniků, jmenovitě A-Grill v Praze-Holešovicích, čerpací stanici         
u zastávky Praha-Podbaba, s dopomocí městské linky v podání jednotky 451           
pak svijanský výčep u nádraží Praha-Libeň, nádražku v Praze-Čakovicích a po           
jízdě motoráčkem 810 KŽC na lince S34 s přesunem na hlavní nádraží pak             
i legendární Oázu na smíchovském nádraží. Protože někteří účastníci, včetně         
zahraničních hostů, neměli stále dost, zakončili jsme akci v domácím Chodovaru           
na Albertově. 

Stav: Uzavřený 
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eFDrivláček 

Řešitel: Petr Fridrišek, Jan Máca 

Tým: Radek Volf, Zdeněk Michl, Dominik Mazel, Stanislav Metelka 

Datum: 24. 3. 2018 

Popis projektu: 
V předposlední březnovou sobotu se uskutečnila po mnoha letech akce, jejíž           
hlavní náplní byla jízda vlastním objednaným vlakem. Pod označením         
eFDrivláček vyjela souprava tvořená legendárním motorákem řady 810 spolu         
s přívěsným vozem BDtax. Po hektickém ranním odjezdu z Prahy-Smíchova         
a krátké zastávce v Praze-Braníku, kde jsme vyložili plný sud piva kvůli absenci            
správného narážecího zařízení (viz následující akce), jsme společně projeli         
nemalou část Posázavského pacifiku. Přes stanice Vrané nad Vltavou, Čerčany,          
Ledečko jsme se projeli okolo řeky Sázavy, od které jsme se následně vydali             
směrem do kopců do Zásmuk, abychom si projeli tamější trať bez pravidelného            
provozu. Následně jsme přes Pečky, Kolín a Kutnou Horu dojeli do Čáslavi, která             
byl cílem naší výpravy. Náš vláček dále uháněl směrem k Moravským           
Budějovicím a my jsme se uchýlili do místního podniku nedaleko nádraží, kde            
jsme vyčkali vhodného rychlíku směr Praha. Nebyla by to úspěšná akce, pokud            
by po návratu do Prahy nebyla zakončena v hospůdce U Voraře, kde jádro             
skupiny strávilo poslední hodiny na zážitky bohaté soboty. Velký dík při pořádání            
této akce patří zejména Honzovi Mácovi, který nejen, že byl vlakvedoucím po            
celou dobu naší jízdy eFDrivláčkem, ale zároveň zajistil soupravu a postaral se            
o přípravu jízdy vč. projednání trasy pro náš vlak. 

Stav: Uzavřený 
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Velikonoční výklus 

Řešitel: Radek Volf 

Tým: Petr Fridrišek, Zdeněk Michl, Dominik Mazel, Stanislav Metelka 

Datum: 3. 4. 2018 

Popis projektu: 
Akce, která vznikla hlavně kvůli nemožnosti naražení sudu piva při předchozí           
akci (eFDrivláček). Bylo potřeba sud vypít. Počasí bylo krásné, masa a sýru ke             
grilování dosti a sud se taky nakonec vypil, i když ruční pípa občas stávkovala.              
Na akci přišlo i několik nových tváří.  

Stav: Uzavřený 

Kariérní den ČVUT FD  

Řešitel: Radek Volf 

Tým: Dominik Mazel, Stanislav Metelka, Adam Hlubuček 

Datum: 11. 4. 2018 

Popis projektu: 
V rámci spolupráce s Fakultou dopravní byl klub požádán o pomoc s přípravami             
Kariérního dne. Tým pomáhal se stavbou stánků, organizací akce a následným           
úklidem prostor. Klub sehnal i grafika, který se podílel na vizuální stránce            
kariérního dne a publikaci. Během dne se podařilo zástupcům klubu domluvit           
spolupráce s firmami. Nejvýznamnější byla spolupráce s ACRI, kdy klub dostal           
mnoho PR předmětů do různých soutěží a 22 vstupenek na Innotrans 2018.  

Stav: Uzavřený 
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Holešovická duchová procházka 

Řešitel: Adam Hlubuček 

Datum: 11. 4. 2018 

Popis projektu: 
Po úspěšném Kariérním dni se vybraní zájemci z řad členů i nečlenů klubu             
setkali v klubovně, aby se vypravili na další z řady tradičních dubnových            
duchových procházek. Avizovaným bodem programu byla tentokrát návštěva        
Matějské pouti na pražském výstavišti. Motivací pro tento krok bylo pořízení           
duchových fotografií (tzn. lightpainting) s pohybujícími se pouťovými atrakcemi         
(tento tip poskytl řešiteli Tomáš Novotný). Z Albertova se účastníci duchové           
procházky vypravili do Dejvic s nenaplněnou nadějí, že se k nim zde připojí další              
členové, kteří se účastnili zasedání parlamentu Studentské unie ČVUT na          
Bubenečské koleji. Shodou okolností zde bylo projednáváno vyřazení členky         
klubu, která se o vznik ideje duchových procházek zasloužila, ze Studentské           
unie. Vzhledem k tomu, že původně avizovaným místem neuskutečněného         
setkání měla být autobusová zastávka Čínská, pokračovali účastníci dále na          
železniční zastávku Praha-Podbaba, odkud se přesunuli vlakem do Holešovic.         
Nejen příznivce železniční dopravy potěšila elektrická jednotka „Žabotlam”        
v historickém nátěru. Po pořízení několika fotografií v prostoru holešovického         
nádraží se skupina přesunula na Trojský most, kde vznikly unikátní fotografie           
v průběhu tzv. modré hodiny. Následovala cesta do areálu výstaviště, kde se           
účastníci – byť již v oslabeném složení – vyfotografovali s pouťovými atrakcemi.            
Někteří si následně vyzkoušeli volný pád. Následoval přesun do oblasti          
tramvajového obratiště Stromovka a fotografování u zarážedla na konci kusé          
koleje. Záhy se již z temnot parku vynořil předseda Radek Volf a „éterická             
bytost s polaroidem” Kateřina Pithartová, navracející se ze zasedání parlamentu          
Studentské unie. Fotografování na sklonku programu duchové procházky tak         
nabralo nových rozměrů. Výprava byla zakončena v restaurantu U Zlatých          
ručiček. Řešitel akce Adam Hlubuček si zde pro účastníky po vzoru uplynulého            
ročníku připravil soutěž, tentokrát v podobě krycích vět, ve kterých měli           
soutěžící týmy hledat jména členů klubu (např. Zjeví-li se před tebou hora dek,             
vol flanelovou.). Vzhledem k tomu, že v průběhu hry vznikl mezi soutěžícími            
(konkrétně členy představenstva) spor, který vyústil až v trhání soutěžních          
ústřižků, byly oba dva soutěžní týmy diskvalifikovány. I navzdory tomuto          
incidentu se akce vydařila a kromě tradičně aktivních členů klubu oslovila           
i některé studenty prvního ročníku. 

Stav: Uzavřený 
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Rektorský den na cestách aneb žlutá jede 

Řešitel: Radek Volf, Aleš Novák 

Tým: Petr Fridrišek, Adam Eichler 

Datum: 16. 5. 2018 

 
Obrázek 2 - Společná fotografie účastníků zájezdu 

Popis projektu: 
V první řadě se sluší poděkovat Aleši Novákovi za zajištění výhodného zapůjčení            
autobusu s řidičem na jeden den od firmy RegioJet a dále také PR oddělení              
Fakulty dopravní za profinancování akce. Jednalo se o poznávací výlet do           
Českého Krumlova. V rámci výletu byla zajištěna i exkurze do grafitového dolu            
nebo hradu a zámku. Akce byla propagovaná po celé fakultě několik týdnů            
předem, možnost zúčastnit se měl každý student nebo zaměstnanec fakulty. 

Datum akce bylo stanoveno na středu 16. 5. 2018 ve volný den studia             
(vyplývající z názvu akce). Odjezd z autobusového terminálu Na Knížecí byl           
v 7:30. Po klidné cestě a se zajištěným excelentním servisem od Aleše Nováka            
se skupina výletníků čítající 33 účastníků dopravila do Českého Krumlova.  

Počasí nevyšlo podle představ a při přesunu do restaurace skupinu zasáhl silný            
déšť. Nálada však byla dobrá. Po obědě se skupina rozdělila na dvě. Větší část              
zamířila do grafitového dolu a menší část skupiny na prohlídku hradu a zámku.             
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Po prohlídkách následovala instagramová vědomostní soutěž o hodnotné ceny         
(vstupenky na Innotrans, volné jízdenky RegioJetem a vstupenky na         
představení Žižkovského divadla Járy Cimrmana). 

Poté následovala cesta zpět. Většina skupiny vystoupila na zastávce Pražského          
povstání a pokračovala na akci Mezi bloky. 

Stav: Uzavřený 

Gril na Horské - 5 let eFDrivu 

Řešitel: Radek Volf 

Tým: Adam Eichler, Petr Fridrišek, Zdeněk Michl, Stanislav Metelka  

Datum: 12. 6. 2018 

Popis projektu: 
K výročí založení klubu eFDrive a otevření rekonstruované klubovny byla          
uspořádána grilovačka, která se vyvedla. Na akci byl zkoušen i nový způsob            
přepravy chlazených piv z ledničky na dvorek pomocí závěsného systému          
z okna klubovny, bohužel se systém neosvědčil a i kvůli obavám o zdraví            
účastníků grilovačky nebyl nadále používán. Byl uspořádán i turnaj v Buláncích. 

Stav: Uzavřený 
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Exkurze do ochranného systému metra 

Řešitel: Stanislav Metelka 

Datum: 14. 6. 2018 

Popis projektu: 
Volný cyklus zájmových exkurzí s technickou tématikou pokračoval v polovině          
června návštěvou strategických prostor velínu Ochranného systému metra.        
Vzhledem k přísným bezpečnostním opatřením ze strany DPP bylo možné          
nabídnout pouze omezený počet míst pro vážné zájemce. U stanice metra           
Radlická měli účastníci možnost důkladně poznat několikapatrový podzemní        
objekt s náhradním zdrojem vzduchu, pitné vody i dieselgenerátorem pro          
nouzovou dodávku elektrické energie do prostor metra sloužících při nebezpečí          
jako kryty civilní obrany. Součástí téměř dvouhodinové prohlídky byla i zevrubná           
přednáška o funkčnosti celého ochranného systému a náhled do spojovacích          
štol. Exkurze byla výjimečná také složením účastníků, které se pohybovalo od           
členů klubu přes pedagogické pracovníky fakulty až po studenta Matfyzu UK.           
Teprve na poslední chvíli nebyla dodržena plánovaná genderová vyváženost,         
když jediná přihlášená účastnice byla vyšší mocí doslova donucena k neúčasti.  

Stav: Uzavřený 

Fakultní víkend v Děčíně s účastí eFDrive 

Řešitel: Radek Volf 

Tým: Adam Hlubuček, Zdeněk Michl, Dominik Mazel, Stanislav Metelka, Petr 
Fridrišek, Jiří Růžička, Aleš Novák 

Datum: 21. 6. 2018 

Popis projektu: 
Aktivní členi klubu se zúčastnili Fakultního víkendu k 25 letům fakulty           
a sdružovali se s představiteli z Fakulty dopravní i v neformálním duchu. Na akci             
se povedlo dojednat nové spolupráce a podporu pro různé projekty klubu,           
hlavně tedy Noc na fakultě. Členové klubu se zúčastnili celého programu: Jízdy            
na kolech do pohraničí, plavby na raftech po Labi, a navíc si víkend zpříjemnili              
častými návštěvami blízké sauny. Samozřejmě se všichni dopravili vlakem. 

Stav: Uzavřený 
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Malý UZEL 2017 

Řešitel: Tomáš Novotný 

Tým: Adam Hlubuček, Anastázie Ševčíková, Jan Štůla, Kateřina Pithartová 

Datum: 21. – 22. 7. 2018 

Popis projektu: 
V rámci příprav seznamovacího kurzu UZEL se každoročně jezdí na průzkum           
kempu, akce se využívá i na teambuilding organizátorů. Z průzkumu terénu           
vzešly nové návrhy a úpravy programu. Byly vyzkoušeny nové hry připravované           
na UZEL a byla oživena také myšlenka na vlastní výjezdní zasedání celého            
klubu. 

Stav: Uzavřený 

Workshop o prezentaci 

Řešitelé: Petr Šatra, Radek Volf 

Datum: 5. 9. 2018 

Popis projektu: 
Petr Šatra nabídl členům klubu možnost uspořádání workshopu o prezentaci.          
O tento workshop byl poměrně velký zájem. Kapacita byla zcela naplněna. Petr           
vedl workshop velice profesionálně a i zpětný feedback byl pozitivní.  

Stav: Uzavřený 
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Čtvrtý infrastrukturní šotovýlet 

Řešitel: Stanislav Metelka 

Datum: 24. 8. 2018 

Popis projektu:  

Již čtvrtý ročník pozoruhodné akce, která je výjimečná především netradičním          
termínem ve víru letních prázdnin, byl poznamenán především přepřahem na          
postu hlavního průvodce, který po třech předchozích úspěšných ročnících předal          
Petr Šatra svým následovníkům. Zaměření programu na dva na hlavu postavené           
trojúhelníky (provoz-vozidla-infrastruktura a minulost-současnost-budoucnost)    
ozvláštňovaly dále především nepřizpůsobivé počasí svými občasnými sprškami        
a přizpůsobivé gastronomické zastávky svými pravidelnými přísuny energie        
v kapalném či pevném skupenství. 

Po úvodní návštěvě kolejí, po nichž se jezdilo a už nebude, se pokračovalo             
k Muzeu a jiným kolejím, po nichž se nikdy nejezdilo a jednou možná bude.             
Divoký úprk na vlak ve Vršovicích způsobený dlouhým vnímáním atmosféry          
tramvajového trojúhelníku na Zvonařce byl po lahodném obědě uprostřed         
železničního skladiště záhy vystřídán dobrodružnou výpravou po právě        
likvidovaném kolejišti vršovického ranžíru. Zvýšeným vyjednávacím úsilím       
seniorních členů klubu se podařilo domluvit návštěvu stavědla za plného          
(ne)provozu železniční dopravy. Po využití krátké přestupní vazby vlak-tram-bus         
na Zahradním Městě, jejíž zřízení se ovšem očekává až za několik let, následoval             
cyklus dokončených nebo rozestavěných projektů ve východní části města,         
včetně jízdy pražským trolejbusem nebo poslechu účinku revoluční nízké         
gumové protihlukové stěny kolegů z FSv. Finále šotovýletu se nemohlo          
neodehrát nikde jinde než v místě atentátu na zastupujícího říšského          
protektora, kde se tak tragicky prolnuly místní dopravní poměry s historií           
našeho státu. Nové prostorové uspořádání místa i tamní památník prozkoumal          
z patřičného nadhledu i přenosný dron. 

Tato specifická akce přiláká každý rok jiný okruh účastníků, letos převládali           
perspektivní studenti prvního ročníku doplnění o několik tradičních členů klubu,          
prvoúčastnici z nejvyššího ročníku i na několik skleniček zaskočivší studentský          
zástupce organizátora dopravy ROPID.  

Stav: Uzavřený 
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Před UZLEM pro ISIC (1 a 2) 

Řešitelé: Tomáš Novotný 

Tým: Filip Portele, Andreas Papadopoulos, Štěpán Monínec, Adam Eichler, 
Tereza Kunclová 

Datum: 17. 9. 2018 a 26. 9. 2018 

Popis projektu: 
V rámci příprav na seznamovací kurz a pomoc prvákům s přechodem na            
vysokou školu se hromadně šlo pro ISIC do výdejny průkazů ČVUT. Studenty            
jsme provedli po kampusu, ukázali jim kromě výdejny průkazů i menzu, NTK            
nebo Dejvické koleje. Akce pro velký zájem proběhla dvakrát, když si prváci,            
kteří nemohli na první akci, vyžádali její opakování. 

Stav: Uzavřený 
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Innotrans 

Řešitelé: Radek Volf, Petr Fridrišek 

Tým: Tomáš Dzuruš, Adam Eichler 

Datum: 27. 9. 2018 

Popis projektu:  
Akce vzniklá díky spolupráci s asociací ACRI (ASSOCIATION OF THE CZECH           
RAILWAY INDUSTRY). Klubu byly věnovány volné lístky (20 studentských         
vstupenek a 2 vstupy pro dospělé) na celý veletrh Innotrans 2018, který            
proběhl 18. 9. – 21. 9. 2018. Jedná se o jeden z největší veletrhů železničního               
průmyslu na světě. 

Spíše než o organizovanou akci šlo o spojení se výherců vstupného po dobu             
celé akce, kdy bylo zajištěno společně (parciálně) ubytování a doprava na           
místo. Vstupenky umožňovaly volné cestování berlínskou hromadnou dopravou.        
Stanislav Metelka se ujal komentované prohlídky tohoto, jak sám řekl, jednoho           
z nejzajímavějších systémů hromadné dopravy v Evropě. 

Zpáteční cesta byla poznamenaná zrušením posledního vlaku z Berlína do          
Prahy, na který spoléhala většina skupiny, proto přišla vhod možnost dopravit           
se z Berlína dodávkou jednoho z členů výjezdu. Většina účastníků tedy musela            
uznat vítězství IAD na veřejnou dopravou a aplikací Můj vlak, zbytek okusil            
gastronomii polských WARS a z Drážďan do Prahy se svezl Flixbusem nebo            
RegioJetem na účet Českých drah. 

Stav: Uzavřený 
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Vítání na Fakultě dopravní 

Řešitelé: Radek Volf 

Tým: Kateřina Pithartová, Adam Hlubuček 

Datum: 27. 9. 2018 

Popis projektu: 
Den před odjezdem na UZEL, v den imatrikulace, byl pro budoucí studenty            
připraven celodenní program. Ihned po imatrikulaci se noví studenti s členy           
klubu odebrali do místního restauračního zařízení, odkud ale byli vyhoštěni kvůli           
vysokému počtu „strávníků”. Po chvilce hledání byl nalezen podnik na Národní           
třídě, který pojal všechny (cca 30) studenty. Po několika hodinách povídání           
a zábavy se skupina rozpustila a opět se sešla v odpoledních hodinách ve            
vestibulu metra C, Florenc. 

Poté následovala prohlídka prostor budovy na Florenci. Tento ročník byla          
vynechána budova v Konviktské, a tak se skupina přesunula tramvajemi rovnou           
na Horskou. Tam opět proběhla prohlídka budovy a klubovny klubu. Vzhledem           
ke krásnému počasí byla prohlídka budovy zakončena venku, v blízkém parku          
Ztracenka, kde se hrály seznamovací hry. 

K zakončení denního plánu nakonec došlo pouze na podolských a strahovských           
kolejích (o Dejvice nebyl z řad studentů zájem) v tamních hospodách. 

Stav: Uzavřený 
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UZEL Afterparty 2018 

Řešitelé: Tereza Kunclová, Radek Volf, Pavel Mašinda 

Tým: Kateřina Pithartová, Michal Cenkner, Dominik Mazel, Jan Vacek, Zdeněk 
Michl 

Datum: 16. 10. 2018 

Popis projektu: 
Každoroční setkání všech účastníků UZLU proběhlo i letos ve vysoké účasti jak            
ze strany prváků, tak i organizátorů. V průběhu večera se na plátně promítaly             
fotky od Adama Hlubučka a také se znovu zhlédly všechny „večerníčky“. Akce            
se pro změnu odehrála na Sinkuleho koleji, kde nebyl problém s domluvením            
prostoru a spoluprácí s klubem Sincoolka. O půlnoci musela být zapůjčená           
místnost vyklizena, nicméně převážná většina účastníků i orgů se přesunula do           
hospody na Masarykově koleji. Akce probíhala do pozdějších hodin. 

Stav: Uzavřený 

Exkurze do technického zázemí Kongresového centra v Praze 

Řešitel: Vít Macháček 

Datum: 25. 10. 2018 

Popis projektu: 
V návaznosti na exkurze pořádané v minulých letech jsme se rozhodli podívat            
na místo naší fakultě velice blízké. Blízké z hlediska vzdálenosti, leč ho většina             
z nás do té doby nenavštívila. Pod vedením pana Matějíčka, který působí ve            
vedoucí pozici správy vzduchotechniky celé budovy, jsme se podívali do mnoha           
útrob v podzemí – kotelnu, větrací šachty, generátory, čistící stroje. Od pana            
Matějíčka jsme se snažili dozvědět úchvatné informace o strojích, které jsme si            
prohlíželi, i když to bylo velice obtížné, vzhledem k našim nevelkým znalostem            
v oboru vzduchotechniky. Po přibližně dvouhodinovém zkoumání podzemí jsme        
se ještě podívali do slavných salónků se skleněným osvětlením a na posuvný            
strop velkého sálu. Akce se zúčastnilo celkem 17 studentů či doktorandů           
fakulty, včetně několika prváků. 

Stav: Uzavřený 
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Pivní štafeta 

Řešitel: Markéta Jirmanová 

Tým: Tereza Kunclová, Michal Cenkner, Pavel Mašinda 

Datum: 25. 10. 2018 

Popis projektu: 
První ročník akce, která měla za úkol spojit sport s oblíbenou volnočasovou            
zábavou studentů, tj. pití piva. Událost se konala v parku Folimanka blízko naší             
fakulty, kde byl stanoven okruh o délce asi 1,4 km se třemi stanovišti. Na              
každém stanovišti čekal na účastníky půllitr piva. Účast byla nad očekávání           
vysoká. Celkem se zúčastnilo 14 studentů v dvoučlenných týmech, a to ve            
složení od studentů prvního ročníku až po doktorandy.  

Nakonec, po urputném boji, se podařilo zvítězit Radku Volfovi a Zdeňku           
Michlovi, a odnesli si tak první cenu. V rámci běhu se také oceňovalo nejrychleji              
exované pivo, tuto cenu si právoplatně odnesl Radek Volf. 

Stav: Uzavřený 
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Noc na fakultě VI 

Řešitel: Radek Volf 

Tým: Petr Hnyk, Tomáš Novotný, Štěpán Moninec, Tereza Kunclová, Pavel 
Mašinda, Adam Eichler, Lucie Smetanová, Tomáš Váňa, Jiří Čížek, Bohuslav 
Hora, Jiří Kosina 

Datum: 9. 11. 2017 

Popis projektu: 
Již tradiční akce klubu, která má ukázat fakultu v trošku jiném světle, se tento              
rok konala v lehce pozměněném formátu. Tento rok se podařilo zajistit otevření            
obou simulátorů (leteckého i automobilového) i dopravního sálu. Zároveň byla          
taky oficiálně otevřena studovna v přízemí budovy Horská, kde byla po dobu            
trvání akce instalována retro herní konzole. 

V rámci této akce taky poprvé proběhla moderovaná studentská diskuze nad           
projekty, kde stávající studenti referovali o zkušenostech a reáliích na běžících           
projektech. Diskuze byla rozdělena do bloků podle oboru studia, a tak si každý             
zájemce mohl lépe vybrat. Akce byla úspěšná, zúčastnilo se jí přes sto studentů             
fakulty. Veliký dík si zaslouží celý realizační tým. Po skončení akce (23h) se             
velká část studenstva přesunula do blízkého restauračního zařízení. 

Stav: Uzavřený 

Perníčkování s eFDrivem 

Řešitel: Kateřina Pithartová 

Tým: Dominik Mazel 

Datum: 4. 12. 2017 

Popis projektu: 
Akce, jež měla utužit kolektiv i spolupráci s ostatními kluby (Sincoolka a Buben).             
Hlavním cílem této akce bylo společně upéct a nazdobit perníčky na Vánoční            
mejdlo. Preferovanými vykrajovanými perníčky byly variace na dopravní        
prostředky. Akce proběhla v prostorách koleje Bubeneč.  

Stav: Uzavřený 
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Vánoční mejdlo 

Řešitel: Tomáš Novotný 

Tým: Dominik Mazel, Kateřina Pithartová, 

Datum: 
11. 12. 2017 

Popis projektu: 
Předvánoční akce pro všechny studenty fakulty se soutěží o nejlepší cukroví           
a promítání filmů v prostorách klubovny a přilehlých učebnách. Především šlo          
o navození příjemné předvánoční atmosféry ve škole a debatování        
o přicházejícím zápočtovém týdnu a zkouškovém období. Na akci se         
konzumovaly perníčky z akce Perníčkování s eFDrivem.  

Stav: Uzavřený 
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3. Další aktivity klubu eFDrive  

Členové klubu se aktivně podíleli také na všech akcích pořádaných fakultou,           
a prohlubovali tak spolupráci. Aktivní studenti fakulty a členové klubu se podíleli           
na organizaci akcí reprezentujících fakultu, jako například Den otevřených dveří,          
Noc vědců, Gaudeamus apod.  

Ve spolupráci s fakultou se podařilo také rekonstruovat klubovnu a vybavit sklad            
klubu. Velký dík tak patří všem, již toto umožnili, hlavně tedy Petře Skolilové za              
fakultu a dále také členům, kteří se zásadně na rekonstrukci podíleli: Adamu            
Eichlerovi, Petru Fridriškovi, Dominiku Mazlovi, Stanislavu Metelkovi (i když         
pouze se štětcem), Radku Volfovi (i když pouze s válečkem) a Tomáši            
Novotnému. Během těchto prací také došlo k alokování prezentačních ploch          
(nástěnky) pro klub ve vestibulu budovy v Horské. 

Dále musí představenstvo klubu eFDrive ocenit spolupráci s kolejními kluby          
Sincoolka a Buben. Nikdy nebyl problém se zapůjčením vybavení na akce,           
případně s možností pořádání akcí v jejich prostorách. 

V rámci dalších aktivit se podařilo klubu spolupracovat na otevření studovny           
v prostorách budovy Horská (B), a zpříjemnit tak pobyt mezi vyučovacími          
hodinami studentům fakulty na Albertově. 
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4. Provozní záležitosti klubu eFDrive 

V druhé polovině roku proběhla přeregistrace členů klubu. K tomuto kroku bylo            
přistoupeno ze tří důvodů: požadavky vyplývající z nových stanov Studentské          
unie, nová regulace vztahující se k ochraně osobních údajů GDPR a požadavek            
vyplývající ze stanov klubu na zastoupení 20 % členské základny na           
Shromáždění klubu. Dále byli vyřazeni historičtí členové klubu, kteří již nebyli           
ani studenty fakulty, o aktivity klubu již dlouhodobě nejevili zájem a nereagovali            
ani na opakovanou výzvu k přeregistraci. Tito členové byli, v souladu se            
stanovami klubu, vyloučeni buď rozhodnutím předsedy, nebo rozhodnutím        
představenstva. 

Úbytek členů však nebyl markantní, a to hlavně díky propracovanějšímu náboru 
studentů prvního ročníku. Ty oslovila větší aktivita členů klubu a představenstva 
a na to navazující širší nabídka různorodých akcí pořádaných klubem.  

Klub v roce 2018 úspěšně ve vnitřní soutěži fakulty realizoval projekt           
z institucionální podpory „Podpora tvůrčí práce studentů zatraktivňujících       
studijní prostředí fakulty” ve výši 25.000, ze kterého bylo spolufinancováno          
vybavení kanceláře, archivu a spotřební materiál pro činnost. 

Dále se podařilo zlepšit informovanost členů o chodu představenstva a klubu           
vytvořením a zpřístupněním Google kalendáře klubu, větším informováním na         
stránkách klubu a pomocí mailové konference. Zároveň bylo doplněno webové          
uložistě dokumentů na adrese efd.su.cvut.cz/dokumenty.  
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5. Budoucnost a výzvy klubu eFDrive 

Do budoucna je na představenstvu zajistit nové tváře do vedení klubu,           
zasáhnout širší publikum na fakultě a dále také držet standard komunikace           
a partnerské spolupráce s vedením fakulty na všech úrovních. 

Na základě pozitivní zkušenosti z roku 2018 předpokládáme ve vnitřní soutěži           
fakulty z institucionální podpory podání projektu na podporu seznamovacího         
kurzu, vybavení klubovny multimediální technikou a konkrétních aktivit klubu         
včetně Uzlu. 

Tradiční výzvou pro klub v roce 2019 jsou volby do akademického senátu            
fakulty, kde by klub měl zastávat aktivní roli v oblasti osvěty funkce senátu             
v rámci fakulty, motivace akademické obce k aktivní i pasivní účasti ve volbách            
a podporovat kandidáty do studentské komory senátu včetně případného         
sestavení vlastní kandidátky. SKAS formálně představuje nejbližšího přirozeného        
partnera klubu ve struktuře fakulty a na tuto tradici by bylo vhodné navázat. 

Z provozního hlediska je potřeba udržet aktivní členskou základnu a nabízet jí            
možnosti realizace během studia pořádáním společných akcí a poskytnutím         
kvalitního zázemí pro společnou i samostatnou práci.  

 

 

 

 

 

Za eFDrive zpracoval Radek Volf, t. č. předseda klubu, ve spolupráci s řešiteli 
jednotlivých projektů. 

V Praze dne 27. 2. 2019 
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