
Zápis ze schůze Představenstva klubu eFDrive konané dne 30. 10. 2019 v 20:30 v Klubovně v 

Dejvicích. 

 
Program: 
0. Schválení programu zasedání 
1. Schválení bodů zasedání 
2. Schválení zápisů z minulých zasedání 

3. Nadcházející akce (jízdní řád) 

4. UZEL  

5. Finance klubu a nákupy 

6. Volby nového představenstva  

7. Volby do akademického senátu 

8. Výjezdko 

9. Různé  

10. Rozloučení s Káťou  

 
Přítomní členové Představenstva: 
Adam Eichler 
Radek Volf 
Kateřina Pithartová 
 
Hosté: 
Tomáš Dzuruš 
Michal Cenkner 
Martina Liptáková 
Bohumil Hora 
Jiří Čížek 
Jiří Kosina 
Tomáš Váňa 
Pavel Mašinda 
Barbora Goláňová 

 

 

  



 Schůze byla započata bez Dominika Mazla a Zdeňka Michla, kteří byli na cestě. 

 

1. Schválení bodů zasedání 

 

Radek navrhl prohodit bod 7. a 8., aby se volby probíraly jako celek.  

OHP: 3, Schváleno 3 – 0 – 0  

 

2. Schválení zápisů z minulých zasedání 

 

Nebyl předložen žádný zápis. Adam Eichler byl pověřen doplněním všech zápisů.  

 

3. Nadcházející akce (jízdní řád) 

 

Welcome gril na Horské koordinuje Markéta Jirmanová a pomáhá jí Jiří Kosina, akce se bude odehrávat 

zítra (1.10). V rámci akce je zajištěno pivo s pípou ze Sincoolky.  

 

Afterparty koordinuje Barbora Goláňová, v rámci rozpočtu může nakoupit tři sudy piva. Afterparty se bude 

odehrávat v prostorách Sincoolky, kde bude poskytnuta pípa a pořídí se i piva. Budou promítány fotky a 

videa z UZLU. Kvůli afterparty se nebude následující týden konat deskohraní.  

 

16.10 se bude konat Pivní štafeta, kterou bude organizovat Philip Brožík a Markéta Jirmanová, 

předpokládá se podobný průběh jako minulý rok.  

 

Tomáš Váňa zorganizuje beerpong 22.10. zároveň s deskohraním.  

 

Noc na fakultě proběhne 12.11. - hlavním koordinátorem bude Jirka Čížek, Tomáš Váňa zajistí přístup do 

simulátorů, Radek Volf zajistí prezentaci projektů studenty, Barbora Goláňová zajistí hru twister a Pavel 

Mašinda zajistí zásobování (pivo, pípu, občerstvení).  

 

eFDrive bude zajišťovat DOD FD, které se bude konat 22.11. Hlavním koordinátorem bude Jiří Kosina, 

který zajistí spolupráci s Petrou Skolilovou, Tomáš Váňa zajistí otevření simulátorů. 

 

4. UZEL  

 

Radek Volf zašle feedback formulář organizátorům UZLU, aby se také mohli vyjádřit k organizaci, zároveň 

bude možnost ve feedback formuláři možné doporučit změny do příštího UZLU a navrhnout děkana UZLU. 

 



Musejí se sejít Martina Liptáková, Štěpán Moninec a Radek Volf nad řešením propagace partnerů UZLU na 

sociálních sítích klubu eFDrive. 

 

5. Finance klubu a nákupy 

 

Je potřeba kvůli grantu z vnitřní soutěže po zálohové faktuře na Malý UZEL vyžádat od kempu daňový 

doklad. 

 

Dnes (30.10) byl kempu (Garnataurus) zaslán email s poupravenými počty účastníků, hostů a organizátorů 

pro výpočet konečné faktury. 

  

Dále se rozvedla diskuze nad tím jak naložit se zbytkem rozpočtu z grantu vnitřní soutěže (cca 13 tis), 

prozatím byl nakoupen projektor a gril.  

 

6. Volby nového představenstva  

 

Představenstvo se usneslo, že volby do nového představenstva proběhnou 29.10.2019. 

 

OHP: 3, 3-0-0  

Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Dále se hlasovalo o doporučení počtu členů do představenstva. Bylo navrhnuto volit do pětičlenného. 

 

OHP: 3, 3-0-0  

Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Radek Volf byl pověřen organizací voleb. 

 

7. Volby do akademického senátu 

 

V návaznosti na volby představenstva bylo probráno téma volby do AS ČVUT FD. Byly utvořeny dvě 

skupinky diskutujících, kdy starší a zkušenější vysvětlovali méně zkušeným, jaký účel senát má, způsob 

voleb apod. Z diskuze nakonec vyplynulo, že eFDrive bude chtít složit kandidátku 7 studentů (naplnit 

možný studentský mandát) + vyjádřit podporu jistým vyučujícím. První kroky budou takové, že se musí 

začít s osvětou a vymýšlením stěžejních témat.  

 

8. Výjezdko  



 

Radek Volf uvedl bod a řekl, že by rád opět vyjel s klubem na výjezdní zasedání. Radek Volf a Dominik 

Mazel navrhli možnost výjezdka v termínu 8.11. - 11.11.2019, to ale bude výjezdní zasedání SU. Radek 

Volf zajistí zájemce o výjezdní zasedání SU a eFD výjezdko se bude muset přesunout. O návrhy budou 

požádáni všichni členi mailem – s návrhem termínu a místa, kde by se mělo konat. Návrh Radka, který 

prověřoval Dominik, byl takový, že by se jelo jeden den do Plas (pivovar, zámek) a druhý den do Lužné 

(muzeum ČD a automobilových veteránů). S následným přespáním v Novém Strašecí, které by zajistil 

Radek. Další možnost by byl například výjezd do Děčína.  

 

9. Různé  

 

V bodě různé bylo probráno, že je potřeba doplnit zásobu tonerů. Což zajistí Adam Eichler ve spolupráci s 

Radkem Volfem a Zdeňkem Michlem. 

 

10. Rozloučení s Káťou  

 

Radek Volf uvádí bod "rozloučení s Káťou", která opouští Česko a míří na rok na Nový Zéland. Všichni jsou 

vyzváni k rozloučení s Káťou, nejlépe nějakou alkoholickou tekutinou.  

 

Schůze byla ukončena 

 

 

 


