
Zápis ze Shromáždění členů eFDrive konaného dne 3.11.2021 

Shromáždění klubu eFDrive zahajuje v 19:12 předseda Tomáš Dzuruš. 

Na začátku Shromáždění Tomáš D. upozorňuje, že zasedání je zaznamenáváno skrze online 

přenos a dává k dispozici Volební řád a Stanovy klubu eFDrive. Zároveň oznamuje, že 

doposud na emailovou adresu obdržel 9 kandidátek a uvádí podmínky kandidatury. 

 

Tomáš D. následně seznamuje přítomné voliče s průběhem voleb a žádá Jiřího K. o zveřejnění 

nominací, které přišly vedení klubu elektronickou poštou do 24 hodin před zahájením 

Shromáždění klubu. 

 

Prvním nominovaným byl Tomáš Váňa. Nominaci vznesl Jiří Čížek, který ho považuje za 

schopného, zodpovědného a jednajícího v zájmu klubu. Tomáš V. děkuje za nominaci, 

s kandidaturou souhlasí a krátce představuje sebe i své působení na fakultě. 

 

Druhá nominace byla vznesena Tomášem Váňou, který nominoval Bc. Jiřího Čížka. Důvodem 

byly především osobní sympatie, ale i Jirkovy nesporné přínosy klubu. Jiří Č. se v rychlosti 

představuje, děkuje za nominaci a s kandidaturou souhlasí. 

 

Michaela Frebortová nominuje Jiřího Kosinu, protože je přesvědčena o jeho kvalitách 

z dosavadního působení v klubu a myslí si, že pro klub bude nadále velkým přínosem. Jiří K. 

moc děkuje za nominaci a s kandidaturou souhlasí. Krátce zmiňuje své dosavadní působení a 

je ochoten klubu věnovat potřebné množství volného času. Závěrem děkuje všem příchozím 

voličům za účast. 

 

Šimon Čtrnáct nominoval Zdeňka Michla. Zdeněk M. si nominace velmi cení a děkuje za ni, 

nicméně kandidaturu odmítá s odůvodněním, že v představenstvu již v minulosti působil a 

„své si tak již odkroutil“. Rád proto tuto možnost přenechá mladším nadějným studentům, 

kterých je podle něj v klubu mnoho. Svůj přínos vidí spíše jako podporovatel klubu než jako 

člen představenstva. 

 

Zdeňkovi se dostává nevídaný potlesk, přerůstající ve standing ovation. 

 

Matyáš Pilz nominuje Pavla Mašindu za dlouhodobou činnost v klubu a úspěšnou organizaci 

Uzlu 2019. Pavel M. děkuje za nominaci a s kandidaturou souhlasí. Pracovat pro klub ho baví 

a zmiňuje své úspěchy týkající se především údržby klubovny na vysoké kvalitě. Závěrem 

zhodnocuje své časové možnosti a vyhlídky navazujícího studia. 

 

Matyáš Pilz nominoval Martinu Deverovou, za organizaci Uzlu 2021. Martina D. se voleb 

osobně neúčastní, proto Jiří K. vyzývá Tomáše D. k telefonickému spojení s kandidátkou. Po 

delší odmlce se daří navázat spojení. Martina D. za nominaci děkuje, nicméně kandidaturu 

z osobních důvodů odmítá. 

 



Matyáš Pilz nominoval Adama Hlubučka, a to za dlouhodobou činnost v eFDrivu, neformální 

funkci klubového fotografa a pedagogickou zkušenost. Adam H. děkuje za nominaci, ale 

kandidaturu nepřijímá, jelikož vidí potenciál v mladších ročnících. Zároveň slibuje, že v klubu 

bude nadále aktivní. 

 

Matyáš Pilz nominoval Michala Cenknera, za dlouhodobou činnost v eFDrivu včetně 

představenstva. Michal C. děkuje za nominaci, ale rovněž kandidaturu odmítá především ze 

studijních důvodu. 

 

Jiří Kosina nominoval Ondřeje Rychteru, Václava Šafáře a Jáchyma Thona, jelikož v nich 

spatřuje mladý potenciál a zájem, který již pro klub vykonal mnoho a pevně věří, že mnoho 

ještě vykoná.  

 

Ondřej Rychtera se v rychlosti představuje a děkuje za dosavadní působení klubu jako celku. 

Na oplátku bych chtěl věnovat klubu svůj volný čas v podobě působení jakožto jeden z jeho 

zástupců. S kandidaturou tedy souhlasí a děkuje za nominaci. 

 

Václav Šafář děkuje za nominaci, nicméně kandidaturu odmítá. 

 

Jáchym Thon děkuje a s kandidaturou souhlasí. Je moc rád, že klub jako eFDrive funguje a 

podobně jako Ondřej R. by se chtěl věnovat jeho vedení (bude-li mu tato funkce svěřena), 

aby klub mohl působit ve stejném rozsahu jako doposud. 

 

Tím byly uveřejněny nominace skrze elektronickou poštu a na řadě jsou nominace z řad 

přítomných voličů. 

 

První se o slovo hlásí Tomáš Váňa, který navrhuje paní Bc. Martinu Liptákovou. Tomáš V. je 

přesvědčen o jejích kvalitách a věří, že Martina L. bude pro klub nadále velkým přínosem. 

Rovněž by rád vyvážil poměr žen v představenstvu. Martina L. děkuje a s kandidaturou 

souhlasí. Martina L. zmiňuje, že v klubu byla doposud velmi aktivní a moc ráda by v působení 

pokračovala ať už v představenstvu nebo jen jako řadový člen. 

 

Tomáš Dzuruš navrhuje Michaelu Frebortovou, kterou považuje za velmi schopnou a 

ochotnou, také by byl rád, kdyby v představenstvu klubu působila i nadále. Michaela F. se 

voleb bohužel neúčastní osobně, bude s ní tedy navázáno telefonické spojení. Po krátké 

odmlce se daří navázat spojení. Michaela F. zdraví přítomné, je moc ráda za nominaci, 

s kandidaturou souhlasí a přeje všem příjemný večer. 

 

Patrik Baleka navrhuje Aleše Nováka (UID 101). Aleš N. s kandidaturou souhlasí, krátce se 

představuje a zmiňuje svou dosavadní dlouhodobou účast v klubu. Zároveň slibuje přínos 

živé krve do klubu. 

 

Matyáš Pilz navrhuje Tomáše Dzuruše, který si podle něj za své působení v klubu kandidaturu 

zaslouží. Tomáš D. za nominaci děkuje, ale kandidaturu odmítá. Odůvodněním je již 



několikaleté působení v představenstvu a pomyslné předání „štafety“ mladším členům. 

Zároveň všem moc děkuje za uplynulé dva roky a slibuje, že i nadále bude aktivním 

členem klubu. 

 

Následují ohlušující ovace ve stoje, jimiž je Tomáš D. dojat. 

 

Tomáš Dzuruš navrhuje Barboru Goláňovou. Důvodem jsou její početné zkušenosti s chodem 

a vedením klubu a organizací akcí. Barbora G. je moc ráda za nominaci a kandidaturu přijímá. 

Připomíná, že v minulosti již kandidovala a ráda se o to pokusí znovu.  

 

Nikdo z přítomných již nevznáší nominace. Tomáš D. vyhlašuje krátkou přestávku a Pavel M. 

zve všechny na občerstvení. 

 

Radek V. přiznává, že občerstvení je hlavním důvodem proč dnes přišel. 

 

Po přestávce Tomáš D. žádá 3 dobrovolníky o účast ve volební komisi pro zajištění 

legitimního průběhu voleb. 

 

Jako první se přihlásili následující členové: 

 

- Šimon Čtrnáct 

- Patrik Baleka 

- Zdeněk Michl 

 

Shromáždění klubu schvaluje členy volební komise. 

 

OHP: 42, 42-0-0 

 

Navržené složení volební komise bylo schváleno – volební procedura tedy může započít. 

 

Dalším bodem na programu se stává hlasování o počtu členů Nového Představenstva. Staré 

Představenstvo doporučuje zachovat původní počet členů, tedy pět. Následně Shromáždění 

klubu hlasuje o počtu členů Nového Představenstva klubu. 

 

Shromáždění klubu hlasuje, že Nové Představenstvo má být pětičlenné. 

 

OHP: 42, 42-0-0 

 

Představenstvo pro následující volební období bude sestávat z pěti členů. 

 

 

 

 

 



Kandidáti, kteří souhlasí s kandidaturou v pořadí, v jakém byli navrženi: 

 

1. Tomáš Váňa   (nominoval Jiří Čížek) 

2. Jiří Čížek   (nominoval Tomáš Váňa) 

3. Jiří Kosina   (nominovala Michaela Frebortová) 

4. Pavel Mašinda  (nominoval Matyáš Pilz) 

5. Ondřej Rychtera  (nominoval Jiří Kosina) 

6. Jáchym Thon   (nominoval Jiří Kosina) 

7. Martina Liptáková  (nominoval Tomáš Váňa) 

8. Michaela Frebortová  (nominoval Tomáš Dzuruš) 

9. Aleš Novák (UID 101)  (nominoval Patrik Baleka) 

10. Barbora Goláňová  (nominoval Tomáš Dzuruš) 

 

Kandidaturu odmítli: Zdeněk Michl, Martina Deverová, Adam Hlubuček, Michal Cenkner, 

Václav Šafář, Tomáš Dzuruš 

 

Jiří K. následně seznamuje přítomné voliče s průběhem voleb a další dění odevzdává do 

rukou volební komise. Započíná volební proces. Volební komise vyzývá jmenovitě k volbě 

každého člena, jemuž je předán prázdný volební lístek. Každý člen na volební lístek napíše 

maximálně 5 jmen jím vybraných kandidátů. 

 

Po odevzdání všech hlasů se volební komise odebírá do vedlejší místnosti sčítat hlasy. 

 

Výsledky voleb: 

Odevzdáno lístků: 42 

Z toho neplatných: 0 

 

Výsledné pořadí kandidátů včetně počtu platných hlasů: 

 

Zvoleni: 

 

1. Jiří Kosina      38 

2. Jiří Čížek     35 

3. Tomáš Váňa     29 

4. Michaela Frebortová    21 

5. Ondřej Rychtera, Martina Liptáková  20 

6. Ondřej Rychtera, Martina Liptáková  20 

 

Nezvoleni: 

 

7. Pavel Mašinda    12 

8. Barbora Goláňová    10 

9. Jáchym Thon     9 

10. Aleš Novák (UID 101)    3 



Po zveřejnění výsledků zůstává zjevná kolize na pátém a šestém místě pořadí kandidátů mezi 

Martinou Liptákovou a Ondřejem Rychterou. Situaci je podle Volebního řádu (čl. 4, bod 10) 

možné řešit buď vzájemnou domluvou nebo losem. Jelikož žádný z kandidátů nechce 

odstoupit, přichází na řadu los. 

 

Jan Vacek poznamenává, že sehnat losa bude v této noční hodině obtížné. (zřejmě se jednalo 

o mylný výklad interního předpisu, pozn. aut.) 

 

Padla shoda, že vylosovaný člen se stane posledním členem Nového Představenstva. Obě 

jména jsou anonymně vložena do osudí a po důkladném zamíchání vytahuje Šimon Čtrnáct 

jeden z papírků. Vylosovaným členem a zároveň posledním členem Představenstva se stává 

Ondřej Rychtera. 

 

Členy Představenstva klubu eFDrive pro období 21.11.2021 – 20.11.2022 se stali Jiří Kosina, 

Jiří Čížek, Tomáš Váňa, Michaela Frebortová a Ondřej Rychtera. 

 

Nově zvolení členové děkují za svěřenou důvěru a po přijetí gratulací se odebírají ke 

společnému přípitku.  

 

Ve 21:46 bylo Shromáždění klubu ukončeno. 

 

Zapsal Jiří Kosina 

 

Příloha: 

Prezenční listina Shromáždění (5 stran). 

 

 


