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Tomáš Dzuruš 

Předseda klubu 2019-2021 

 

  

Rok 2020 byl velmi náročný pro celý svět. Už je to rok, co se postupně učíme 

žít s rychle se proměňujícími restrikcemi v souvislosti s koronavirovým 

onemocněním a epidemie si za tu dobu vybrala velkou daň od mnohých        

z nás. I přes vleklé překážky mě ale těší úspěchy, kterých jsme s klubem 

eFDrive loni dosáhli. Díky mimořádnému úsilí všech zúčastněných se nám 

podařilo uspořádat hlavní aktivitu našeho klubu – seznamovák UZEL. 

Organizace z pohledu účastníků proběhla na výbornou a já bych chtěl tímto 

poděkovat všem, kteří nám s již tradičním seznamovákem pomohli. 

Vzhledem k okolnostem jsme sice byli nuceni zorganizovat méně 

společných událostí než v předchozím roce, ale o to více energie, času a úsilí 

jsme do nich vložili, přestože splnit všechna vládní opatření nebylo vždy 

nejsnadnějším úkolem. Zdraví by ale mělo být vždy na prvním místě. 

Dokonce jsme se díky tomu pustili do neznámých vod a pozitivní zpětná 

vazba od studentů nás příjemně překvapila.  

 

Děkuji všem organizátorům za skvěle odvedenou práci a studentům 

za jejich účast. Těším se na další společné akce.
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Základní informace o klubu 

Celkový počet členů k 31. 12. 2020 byl 95, přičemž více jak 30 z nich bylo 

aktivních.  

Rok 2020 byl pro klub, ostatně jako pro všechny, velkou výzvou. Měli jsme 

spoustu plánů a nápadů, které se bohužel kvůli celosvětové pandemii dosud 

nepodařilo zrealizovat. I tak jsme nic nevzdávali a s vyhlídkou na zlepšení 

situace nepřestali pracovat na letních a podzimních akcích. Vypořádat jsme 

se museli na podzim také s úpravou stanov a volebního řádu, kdy nás 

zaskočila vládní nařízení a předání vedení klubu do nových rukou tak nebylo 

možné. Jelikož jsou pro nás volby důležitou společenskou akcí, rozhodli jsme 

se pro jejich uspořádání kontaktní formou až to situace dovolí. Proto nás           

i částí dalšího (snad optimističtějšího) roku bude doprovázet původní 

složení představenstva. 

Současné představenstvo 

(2019-2021) 

 

Tomáš Dzuruš 

Předseda 

 

Markéta Jirmanová 

místopředsedkyně 

 

 

 

 

Michal Cenkner 

 

 

Pavel Mašinda 

 

 

Jiří Kosina 

 

 

 

 



Plány klubu na rok 2021 

Přestože zlepšení současné situace je zatím v nedohlednu, vstoupíme 

do nového roku s nadějí a už teď chystáme spoustu novinek a plánujeme 

akce. Asi největší novinkou bude stěhování se do nových prostor v budově 

Horská. Po vzájemné dohodě se správou budovy dáme sbohem 

milovanému třetímu patru a vystoupáme až na samou (akademickou) půdu 

do patra čtvrtého. Nové prostory by měly být prostornější a už nyní 

se těšíme, až v nich na dnešní strasti budeme jen s nostalgií vzpomínat. 

 

Letošek nás naučil, že budoucnost není nikdy jistá, ale navzdory tomu jsme 

se pustili do příprav našeho vyhlášeného seznamováku UZEL. Organizace 

loňského ročníku se ujala Martina Liptáková, která si zvládla poradit se všemi 

nástrahami na výbornou. S radostí jsme také vybrali novou děkanku pro rok 

2021 a tou se stala Martina Deverová. My jí samozřejmě budeme ve všem 

nápomocni a držet palce, aby to i v příštím roce klaplo. 

 

Další očekávanou velkou událostí budou volby nového představenstva, 

které zorganizujeme hned, jak to situace dovolí. Pro případ, 

že se tak nestane, máme samozřejmě v záloze distanční variantu, ale přeci 

jen bychom se při takové příležitosti radši sešli tváří v tvář a novému 

představenstvu jaksepatří poblahopřáli. 

 

Co se týče distančních akcí, máme v plánu uspořádat další Dopravácký 

(online) kvíz, který se posledně osvědčil a může proběhnout 

i za nepříznivých podmínek, jakožto i některé přednášky, které chystáme 

ve spolupráci s ŘSD.  

 

Spousta dalších akcí jako je Infrastrukturní šotovýlet, grilování na fakultě 

nebo Pivní štafeta bude samozřejmě vázána mírou vládního rozvolnění, 

ale vzhledem k možnosti využití venkovního prostředí věříme, že to bude 

co nejdříve po zlepšení situace.  
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Aktivity klubu 

Jak dobře víme, menší společné akce jsou to, co dělá klub klubem, a právě 

proto jsme se i letos snažili toto rčení dodržet. Ne vždycky to bylo snadné      

a spoustu nových i plánovaných akcí jsme museli kvůli vládním nařízením 

zrušit, ale díky našim aktivním členům se nám v létě podařilo leccos dohnat, 

a tak i v dalších letech budeme mít na co vzpomínat. Nezapomněli jsme ani 

na naše prváky, pro které se nám navzdory všem nesnázím podařilo 

uspořádat tradiční porci akcí určených k seznamování s vysokoškolským 

životem i jejich spolužáky. 

 

Po vzoru z minulého roku jsme se rozhodli rozdělit akce do kategorií podle 

jejich zaměření a velikosti, tak aby byla orientace pro čtenáře jednodušší. 

 

Hlavní akce 

UZEL a doprovodné akce 

 

Menší projekty a akce 

Gril na Podolí 

Výlet do Tater 

Infrastrukturní šotovýlet vol. 6 

Po škole na pivo! 

Grilovačka ve Stromovce 

Vánoční FD kvíz on-line! 

 

Fakultní (Výpomoc na akcích) 

DOD(s) – Dny otevřených dveří 

Ostatní akce na fakultě 
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Hlavní akce 

„To nejvýznamnější, co jsme v roce 2020 organizovali“ 

Jako každý rok je vrcholem snažení klubu UZEL, seznamovací kurz 

pro prváky bakalářského studia FD a doprovodné akce spojené s jeho 

pořádáním. 

 

 

UZEL 2020       
 Martina Liptáková 

 Hlavní řešitel 
 
Tým: Tomáš Váňa, Filip Havrda, Markéta Jirmanová, Bohumil Hora, Ondřej 

Rychtera, Lukáš Zeman, Andrej Kornilov, Petr Ondomiši, Tereza Kunclová, 

Aleš Řezníček, Michal Cenkner, Jiří Kosina, Tomáš Dzuruš, Pavel Mašinda, Jiří 

Čížek, Stanislav Metelka, Zdeněk Michl, Štěpán Moninec, Adam Eichler, 

Michaela Frebortová, Martina Deverová 

 

Datum: 17. 9. - 20. 9.2020 

 

Popis projektu: I přes koronavirová opatření tento rok proběhla naše 

největší akce – seznamovací kurz pro prváky UZEL. Organizace byla 

od začátku náročná a potýkali jsme se s velkou nejistotou, jestli vzhledem              

k pandemickým opatřením budeme moci seznamovák pořádat. Díky 

vstřícné spolupráci prezidenta SU Ing. Stanislava Jeřábka a doc. Kriegové 

z UPOL nám bylo umožněno všechny účastníky i organizátory na začátku           

i konci akce otestovat na koronavirus. K našemu potěšení byl výsledek všech 

testů negativní. Jako každý rok jsme se rozhodli do areálu dopravit vlakem, 

nicméně plánovaná výluka nám i toto rozhodnutí zkomplikovala a bylo 

nutné řešit s dopravcem náhradní autobusovou dopravu do cílové stanice. 
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I přes veškeré nesnáze se akce vydařila a doufáme, že tradice organizování 

seznamovacího kurzu bude pokračovat i další roky. 

Stav: Uzavřený 

 

Malý UZEL 2020 
  Martina Liptáková 

          Hlavní řešitel 
 
Tým: Tomáš Váňa, Filip Havrda, Markéta Jirmanová, Bohumil Hora, Ondřej 

Rychtera, Lukáš Zeman, Petr Ondomiši, Michal Cenkner, Jiří Kosina, Pavel 

Mašinda, Jiří Čížek, Stanislav Metelka, Zdeněk Michl, Michaela Frebortová, 

Martina Deverová, Adam Hlubuček 

 

Datum: 10. 4. – 11. 4.2020 

 

Popis projektu: V dubnu jsme se v rámci příprav na seznamovací kurz vydali 

na dva dny do areálu, abychom doladili detaily ohledně ubytování. Také 

jsme vyzkoušeli nové hry a prodiskutovali jejich použitelnost na „velkém“ 

UZLU. Kromě vyladění programu se Malý Uzel využil také k teambuildingu 

organizátorského týmu. 

 

Stav: Uzavřený 

 

Před UZLEM pro ISIC 

 Martina Liptáková 
          Hlavní řešitel 

 
Tým: Tomáš Dzuruš, Bohumil Hora, Tomáš Váňa 

 

Datum: 14. – 15. 9. 2020 
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Popis projektu: V rámci příprav na seznamovací kurz a pomoc prvákům         

s přechodem na vysokou školu se šlo hromadně pro ISIC do výdejny průkazů 

ČVUT. Studenty jsme provedli po Kampusu Dejvice, ukázali jim kromě 

výdejny průkazů i menzu, NTK nebo dejvické koleje. 

 

Stav: Uzavřený 

 

Tour de FD 
 Martina Liptáková 

          Hlavní řešitel 
 
Tým: Tomáš Váňa, Štěpán Monínec, Filip Havrda 

 

Datum: 16. 9. 2020 

 

Popis projektu: Provedení studentů prvních ročníků budovami Florenc         

a Horská. Interaktivní ukázka rozvrhu, učeben a místností, doporučení 

nejlepších dopravních spojení mezi budovami fakulty. Následovalo hraní 

seznamovacích her v parku Ztracenka. 

 

Stav: Uzavřený 

 

Po zápisech na pivo! 

 Martina Liptáková 
          Hlavní řešitel 

 
Tým: Filip Havrda, Markéta Jirmanová, Bohumil Hora, Tomáš Váňa, Pavel 

Mašinda 

 

Datum: 31. 8 - 3. 9. 2020 
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Popis projektu: První setkání členů eFDrive s novými studenty. Vybudování 

UZEL/eFDrive stánku na chodbě fakulty – možnost příchozích studentů 

se na cokoliv zeptat. Následuje prezentace klubu a seznamovacího kurzu 

přímo v učebně při zápisu a pozvání nových studentů na pokračování akce 

ve vybraném podniku. Možnost se zeptat starších studentů na detaily 

studia. Signifikantní nábor nových účastníků na akci UZEL. 

 

Stav: Uzavřený 

 

Menší projekty klubu 

 „Spousta malých akcí, kvůli kterým je klub klubem“ 

 

Gril na Podolí 
Markéta Jirmanová 
             Hlavní řešitel 

 
Tým: Zdeněk Michl, Tomáš Kříž 

 

Datum: 23. 6. 2020 

 

Popis projektu: Z důvodu vládních opatření a uzavření školy bylo 

rozhodnuto o pořádání letního setkání u grilu na kolejích Podolí. Od klubu 

Pod-O-Lee byl vypůjčen gril s veškerým potřebným vybavením, vypůjčena 

byla také pípa na zakoupený sud. Poprvé byly využity nově zhotovené eFD 

vratné kelímky. Akce se zúčastnilo zhruba 30 lidí, bylo moc hezké počasí                              

a diskutovalo se a grilovalo do pozdních večerních hodin. 

 

Stav: Uzavřený 
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Výlet do Tater 
 

Markéta Jirmanová 
             Hlavní řešitel 

 
Tým: Tomáš Dzuruš, Lukáš Jirka 

 

Datum: 7. 8. 2020 

 

Popis projektu: Vzhledem k malému počtu akcí v červnu a absence 

sociálního kontaktu mezi členy eFDrivu byl o letních prázdninách 

uspořádán jednodenní výlet do Tater. Výpravy se zúčastnilo celkem 11 členů. 

Vyráželo se v pátek večer z Prahy hl. n. nočním spojem dopravce RegioJet 

(RJ1021).    V brzkých ranních hodinách s mírným zpožděním výprava 

dorazila do Popradu, zde jsme přestoupili na ozubnicu a vydali 

se prozkoumávat Vysoké Tatry. Po dostatečně dlouhé procházce jsme opět 

zavítali do Popradu a čekání na spoj zpět do Prahy (RJ1020) jsme vyplnili 

návštěvou místního pivovaru. 

 

Stav: Uzavřený 

 

Infrastrukturní šotovýlet vol. 6 

 
Jiří Čížek 

  Hlavní řešitel 
 

Tým: Stanislav Metelka 

 

Datum: 21. 8. 2020 

 

Popis projektu: V rámci šestého ročníku infrastrukturního šotovýletu jsme 

se opět vydali prohlédnout si a zhodnotit pražské lokality, které prošly, 

procházely nebo projdou změnami. V průběhu dne jsme se podívali 
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na Podbabu, Masarykovo nádraží, nádraží Vysočany, do Strašnic, 

na Zvonařku, do Vršovic, na Vyšehradský železniční most, ke Smíchovskému 

nádraží a na Barrandov. 

 

Sešli jsme se v 10:00 a akce skončila přibližně v 18:00. Počet účastníků 

se pohyboval kolem šesti. V den akce panovalo velmi horké počasí, avšak 

na průběh akce to nemělo zásadní vliv. 

 

Stav: Uzavřený 

 
 
Po škole na pivo! 
 

Tomáš Dzuruš 
Hlavní řešitel 

 

Tým: Markéta Jirmanová 

 

Datum: 22. 9. 2020 

 

Popis projektu: Členové eFDrivu se sešli se studenty Fakulty dopravní, 

aby společně zapili začátek nového akademického roku. Pokecali jsme 

o tom, jaké byly prázdniny, jaké akce nás čekají další rok a jak se těšíme 

na dálkovou výuku. 

 

Stav: Uzavřený 
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Grilovačka ve Stromovce 
 

        Tomáš Dzuruš 
Hlavní řešitel 

 
Tým: Michaela Frebortová 

 

Datum: 29. 9. 2020 

 

Popis projektu: Oblíbená klubová grilovačka se kvůli vládním nařízením 

musela přesunout do Stromovky. Akce proběhla za příjemného počasí 

s dobrým jídlem a lahodným pivem. Na akci přišlo hodně nových tváří z řad 

prváků a samozřejmě mnoho členů klubu. Ohlasy na grilovačku byly 

pozitivní.  

 

Stav: Uzavřený 

 

Vánoční FD kvíz on-line! 
     Markéta Jirmanová 

             Hlavní řešitel 
 
Tým: Michaela Frebortová, Jáchym Thon, Ondřej Hába, Adam Hlubuček, 

Honza Vacek 

 

Datum: 18. 12. 2020 

 

Popis projektu: Hospodský kvíz v on-line verzi. Byl pořádán na eFDrivákům 

známém místě 7H za technické podpory obyvatel zmíněného bytu. 

Zúčastnilo se celkem 11 týmů a vítězové získali hodnotné ceny v podobě 

poukazů vytvořených v malování. Přestože se jednalo o pilotní akci v on-line 

provedení, dala by se shrnout jako velice úspěšná. 

 

Stav: Uzavřený 
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Za eFDrive zpracoval Tomáš Dzuruš, t. č. předseda klubu, ve spolupráci 

s řešiteli jednotlivých projektů. 

 

 

V Praze dne 28. 2. 2021 


