
Zápis ze schůze Představenstva klubu eFDrive konané dne 19. 12. 2018 v 17:30 

 
Program: 
0. Schválení programu zasedání  
1. Schválení zápisu z minulé schůze  
2. Řešení týmové komunikace 
3. Debata o výroční zprávu 
4. Debata o hlášení o stavu klubu 
5. Připravit kalendář akcí  
6. Členská základna - přeregistrace  
7. Úklid klubovny  
8. Vybavení klubovny  
9. Rozdělení PR/HR - IP o funkcích  
10. Výjezdní zasedání - Oldas  
11. Studentský anketa  
12. Různé  
 
Přítomní členové Představenstva: 
Radek Volf 
Kateřina Pithartová 
Dominik Mazel 
Zdeněk Michl 
Hosté: 
Michal Šimek 

Markéta Jirmanová 

 

 

  



0. Schválení programu zasedání (vede: R. Volf) 
 
Z programu schůze kvůli nepřítomnosti Adama E. odebírá bod 2: Řešení týmové komunikace, 
Představenstvo hlasuje o schválení programu schůze, bez bodu řešení týmové komunikace. 
 
OHP: 4,4-0-0 
Návrh přijat jednomyslně. 
 
1. Schválení zápisu z minulé schůze (vede: R. Volf) 
 
Představenstvo hlasuje o schválení zápisu z minulé schůze. Nikdo neměl vítek.  
 
OHP: 4,4-0-0 
Návrh přijat jednomyslně. 
 
3. Debata o výroční zprávě (vede: R. Volf) 
 
Radek V. informuje, že chce výroční zprávu pojmout tento rok zodpovědněji a přidat více informací o chodu 
klubu. Dominik M. informuje, že je třeba nasdílet Standovi M. přístupy. Radek V. požádá Tomáše N. aby 
lépe popsal události, které organizoval. 
 
4. Debata o hlášení o stavu klubu (vede: R. Volf) 
 
Radek V. informuje z části nové představenstvo, že je potřeba každý půlrok vytvářet Hlášení o stavu klubu 
(Stav financí, evidence majetku a stav členské základny). Pověří tím Tomáše D. a Adama E. 
 
5. Připravit kalendář akcí ( vede R. Volf) 
 
Nejdříve se začalo diskutovat o tom, jaké akce by se měly připravit. 
 
Kateřina P. chce uspořádat exkurzi do Muzea medoviny, někdy začátkem roku 2019 (zkouškové). Ráda 
by také navázala na tradici a uspořádala piknik v klubovně. 
 
Zdeněk M. určitě počítá s uspořádáním Nádražek. Zmiňuje taky, že taky byl kvůli tomu zvolen. Dále 
nabízí možnost uspořádání prohlídky normálně nepřístupných prostor v okolí Vyšehradu. Ještě by se 
pokusil o zařízení otevření dopravního sálu pouze pro eFD. 
 
Dominik by chtěl navázat na NEX a uspořádat EFD ralley, orientační závod pražskou MHD a dále také 
Cestu dopraváka (ve spolupráci s Maky), což je alko závod z Podolských kolejí do budovy v Horské. Dále 
by chtěl uspořádat také Pleteme si, kde by si každý člen mohl před Velikonoci uplést vlastní pomlázku,  
 
Michal Š. navazuje na diskuzi a oznamuje, že by rád uspořádal eFDrivláček vol. 2 hned, jakmile by se 
naskytla nějaká dobrá příležitost.  
 



Radek V. uspořádá Vítání letního semestru u Voraře a dále zmiňuje, že jakmile bude hezké počasí, bude 
uspořádán Gril na Horské. 
 
6. Členská základna - přeregistrace (vede R. Volf) 
 
Radek V. informuje o stavu přeregistrace s tím, že nebyly dodány ještě všechny nutné podklady od lidí, 
kteří je přislíbili donést. Bude se muset stanovit deadline, po kterém budou všichni, kteří nedodali 
přeregistrační formuláře, vyloučeni z klubu. 
 
7. Úklid klubovny (vede R. Volf) 
 
Radek. V apeluje na Dominika M. s potřebou stanovení úklidu prostor klubovny. Zajistit pravidelné vysávání 
a  také zajistit vyčištění gauče. Nadále se diskutuje o nutnosti zřízení kartotéky klubu ve skladu. 
 
8. Vybavení klubovny (vede R. Volf) 

 
Řešilo se přehledově, čím je potřeba klubovna vybavit. Kateřina P. přislíbila vybavit klubovnu repráčkem. 
Cena bude ještě určena.  
 
9. Rozdělení PR/HR - IP o funkcích (vede R. Volf) 
 
Radek V. informuje, že je zapotřebí jasně rozdělit HR/PR a určit, jaký člen se bude o jednotlivé věci starat. 
Možností je také vytvoření IP o funkcích 
 
10. Výjezdní zasedání (vede R. Volf) 
 
Kateřina P. se chce ujmout organizace výjezdního zasedání klubu, pravděpodobně bude řešit s Olďasem 
Š.  
 
11. Studentský anketa (vede R. Volf) 
 
Radek V. navrhuje vytvoření vlastní ankety o studentském životě na FD. Návrh byl pozitivně přijat 

 
12. Různé (vede R. Volf) 
 
Představenstvo zamýšlí vytvořit tzv. systém udělování Vítků za neplnění klubových povinností. Zdeněk M. 
má zajistit odznaky s Vítkem a Radek V. s Adamem E. vytvořit IP. 
 
Poté schůze skončila. 


