
Zápis ze schůze Představenstva klubu eFDrive konané dne 17. 1. 2019 v 19:00 v klubovně eFDrive 

 
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. Plán akcí pro letní semestr (typ: diskuze, délka 20 minut, vede: R. Volf) 
3. Interní projekty fakulty  (typ: hlasování, délka 10 minut, vede: R. Volf) 
4. UZEL (typ: diskuze, délka 5 minut, vede: P. Mašinda) 
5. Rozpočet klubu (typ: hlasování, délka 10 minut, vede: R. Volf) 
6. Anketa život na fakultě (typ: diskuze, délka 15 minut, vede: R. Volf) 
7. Budoucnost klubové administrativy (typ: diskuze, délka 10 minut, vede: R. Volf) 
8. Různé  (typ: hlasování, čas: 5 min, vede R. Volf) 
 
Přítomní členové Představenstva: 
Adam Eichler 
Radek Volf 
Dominik Mazel 
Zdeněk Michl 
 
Hosté: 
Adam Hlubuček 
Pavel Mašinda 
Michal Šimek 
Andreas Papadopulos 
Kristina Gabriková 
Lucie Smetanová 
 
 

 

 

  



0. Schválení programu zasedání (typ: hlasování, délka 2 minut, vede: A. Eichler) 
 
Představenstvo hlasuje o schválení programu schůze, který byl včera zaslán představenstvu mailem.  
 
OHP: 4, 4-0-0 
Návrh přijat jednomyslně. 
 
1. Schválení zápisu z minulé schůze (typ: hlasování, délka 2 minut, vede: A. Eichler) 
 
Nebyl předložen žádný zápis. 
 
2. Plán akcí pro letní semestr (typ: diskuze, délka 20 minut, vede: R. Volf) 
 
Diskutuje se rozvrhnutí akcí pro letní semestr. 
Kateřina P. je nepřítomna, avšak plánuje ochutnávku medovin. Akce jsou zapsány výčtem bodů. 
 

● Dopravácké vítání nového semestru 
○ 18.2. 2019 
○ Setkání členů U Voraře 

● Medovina 
○ 18. 2. –24. 2. 2019 ? 
○ Návštěva muzea medoviny pod taktovkou Kateřiny Pithartové 

● Vyšehrad 
○ 4. 3. – 10. 3. 2019? 
○ Komentovaná prohlídka i jinak nepřístupných částí Vyšehradu, organizuje Zdeněk Michl 

● Exkurze do parlamentu 
○ 19. 3. 2019 
○ Dopravní podvýbor, zajišťuje Michal Šimek  

● Nádražky 
○ 25. 3. – 31. 3. 2019 
○ Výlet po hospodách v blízkosti pražských nádraží 

● Výjezdní zasedání 
○ 1.  4.–7. 4. 2019  
○ Možná se spojí s Adamovou chatou. 

● Adam H. chata, turistika 
○ 5. 4.–7. 4. 2019 
○ “Adamova Mísa”, hlavně za dobrou fotografií a turistikou. 

● Pleteme si 
○ 8. 4.–14. 4. 2019 ? 
○ Pletení velikonoční pomlázky pod vedením Dominika Mazla. 

● Parlament SU na půdě FD 
○ 9. 4. 2019  
○ Na eFDrive připadlo hoštění parlamentu SU. 

● EFD rally 
○ 22. 4.–28. 4. 2019? 
○ Dopravně-orientační soutěž probíhající ve venkovních prostorách. 



● Malý UZEL 
○ 29. 4. – 5. 5. 2019? 
○ Krátká teambuildingová akce pro nadcházející organizátory UZLu. 

● Gril na Horské 
○ 6. 5.–12. 5. 2019? 
○ Po zakoupení grilu a v první krásné dny. 

● Cesta dopraváka na Mezi bloky 
○ 15. 5. 2019 
○ Soutěž spojená s dopravou na hudební festival Mezi bloky 

● UZEL 
○ 18. 9.–22. 9. 2019 

 
Další možné akce bez časového určení: 

● otevření dopravního sálu 
● další exkurze od Vítka Macháčka 

 
3. Interní projekty fakulty  (typ: hlasování, délka 10 minut, vede: R. Volf) 
 
Klub eFDrive se bude v rámci interních projektů pokoušet získat finanční prostředky od fakulty.  
R. Volf navrhuje následující využití prostředků: 
Projektor do klubovny/na UZEL pro filmy, hry, promítání prezentací v prostorách školy/ na UZLU. 
Dále ubytování pro orgy a hosty na UZLU. Také na zabezpečení ostatních akcí a nového grilu. 
 
OHP: 4, 4-0-0 
Návrh přijat jednomyslně. 
 
4. UZEL (typ: diskuze, délka 5 minut, vede: P. Mašinda) 
 
V rámci delších diskuzí byl jmenován Pavel Mašinda děkanem UZLU. Pavel M. podal hlášení o aktuálním 
stavu příprav akce UZEL 2019. Oznámil, že kemp je rezervován na 19.9. - 22.9. 
 
5. Rozpočet klubu (typ: hlasování, délka 10 minut, vede: R. Volf) 
 
Po zhodnocení finanční situace klubu R. Volf navrhuje předběžně alokovat prostředky pro následující akce 
takto: 5 000 Kč na Malý UZEL a 5 000 Kč Výjezdní zasedání. 
 
OHP: 4, 4-0-0 
Návrh přijat jednomyslně. 
 
6. Anketa život na fakultě (typ: diskuze, délka 15 minut, vede: R. Volf) 
 
Po letním semestru by měla vzniknout neformální studentská anketa pod taktovkou klubu eFDrive týkající 
se následujících témat: 

● Budovy 



● Zázemí 
● Studentský život 

 
Studenti budou mít možnost vyplnit jen část otázek, případně některé otázky odpovědět detailněji. 
 
příklady: 
“Co si myslíš o stavu Florence/Horské/Konviktu? 
Studium - připadají ti předměty přínosné? Co bys změnil? 
Co víc bys chtěl? 
 
Po ukončení ankety je naplánovaná navazující diskuze/více následných diskuzí za účasti SKAS, 
proděkanů, případně i děkana. Formát diskuzí je zatím v jednání. 
 
Druhotným cílem ankety a následných diskuzí bude seznámit studenty s děním na fakultě a zvýšit 
povědomí o významu voleb do akademického senátu. 
 
 
7. Budoucnost klubové administrativy (typ: hlasování, délka 10 minut, vede: R. Volf) 
 
R. Volf vyjádřil nespokojenost s dodržováním administrativních postupů uvnitř klubu a navrhl následující 
kroky k zlepšení: 

● systematizace zápisů ze schůzí 
● zápisy stavu zápisů do on-line tabulky 
● tištění zápisů a jejich archivace ve skladu 
● vyvěšení dokumentů ve fyzické podobě: 

○ výroční zprávy 
○ interní předpisy 
○ poslední 4 zápisy ze schůzí představenstva 

 
OHP: 4, 4-0-0 
Návrh přijat jednomyslně. 
 
8. Různé  (typ: hlasování, čas: 5 min, vede R. Volf) 
 
Vzhledem k blížícímu se termínu odevzdávání semestrálních prací dochází k nedostatku černého  toneru v 
tiskárně. Bude zakoupen a vyměněn. S nákupem představenstvo souhlasí. 
 
OHP: 4, 4-0-0 
Návrh přijat jednomyslně. 
 
Poté byla schůze ukončena. 
  
 

 



 


