
Zápis ze Shromáždění členů eFDrive konaného dne 29. 10. 2019 
 

Shromáždění klubu eive zahajuje ve 20:33 Radek Volf. 

Shromáždění členů eFDrive začíná krátkým úvodním slovem Petra Šatry, jakožto 

jednoho ze zakládajících členů, k historii vzniku klubu eFDrive. Petr představuje 

základní myšlenky klubu eFDrive, mezi kterými byly mimo jiné: “Uzel je prostředek pro 

eFDrive” nebo “Kapitán má vždy pravdu, pokud není v místnosti Ondra Hába nebo 

Krzystof Urbaniec”. 

 

Druhé slovo má předseda Radek Volf, vypráví počátek svého členství v eFDrive. 

Radek vyjmenoval oblasti, v kterých vidí vidí největší přínos klubu pro studenty a život 

na fakultě obecně. Stmelovací funkci klubu Radek popsal větou: “Všichni se v klubu 

baví se všemi, a letci se baví dokonce i se Standou.” 

 

Třetí slovo dostal jeden ze zakládajících členů klubu Ondřej Hába. Jedna z původních 

vizí klubu bylo vytvoření klubovny na půdě fakulty, kde by se studenti mohli setkávat i 

mimo výuku, a to nejen mezi studenty, ale i studenti “s doktory i skorodoktory.” Takto 

vzniklo mnoho dnes už zaběhlých akcí. Ondra oceňuje, že eFDrive přetrval, pokračuje 

a dál se rozvíjí. 

 

Radek Volf poděkoval za motivační projevy. Následně přešel k vlastní volbě nového 

představenstva. 

 

Radek Volf vyzval, aby se přihlásili dobrovolníci do volební komise. Shromážděním 

klubu byla schválena volební komise ve složení: 

  

- Zdeněk Michl 

- Petr Šatra 

- Karolína Moudrá 

 

Shromáždění klubu schvaluje členy volební komise. 

OHP: 41,  34-0-7 

  

Následně byly zveřejněny nominace, které přišly na emailovou adresu efd@fd.cvut.cz 

do 24 h před zahájením Shromážděním klubu. 

 

Standa Metelka navrhl Makrétu Jirmanovou, protože působí jako stmelovací prvek 

kolektivu. Nejen že se akcí účastní, dokonce je sama organizuje. 

Markéta s kandidaturou souhlasí. 

 

Jiří Kosina navrhl Jiřího Čížka, protože o jeho kvalitách je silně přesvědčen. Dodává, 

že díky Jirkovi v klubu neklesne spotřeba piva.  



Jiří Č. s kandidaturou souhlasí. 

 

Tomáš Váňa nominoval Jiřího Kosinu z důvodu jeho vytříbeného humoru a jeho 

silných jater.  

Jiří K. promluvil s plnými ústy, což znamenalo souhlas.  

 

Standa Metelka dále nominoval Michala Cenknera z důvodu jeho úspěšného 

působení na UZLU. 

MIchal s kandidaturou souhlasí. 

 

Tomáš Váňa nominoval Pavla Mašindu. Očekává třaskavý souboj Mašinda-

Jirmanová. Představil svoji vizi, která je zodpovědnost za klubovnu. Markéta doplňuje, 

že Pavel se o klubovnu stará už několik měsíců v řadě. 

 

Dominik Mazel nominoval Tomáše Dzuruše, vyzdvihnul jeho zkušenosti s vedením 

klubu a se správou financí.  

Tomáš s kandidaturou souhlasil. 

 

Po dalších výzvách ze strany Radka Volfa přišly následující nominace: 

 

Tomáš Novotný navrhl Boba Horu, neboť ukázal své kvality na UZLU. 

Bob s kandidaturou souhlasil. 

 

Tomáš Dzuruš navrhuje Petra Fridriška, neboť má dobré zkušenosti s vedením klubu, 

dlouho působí na Uzlu 

Petr s Kandidaturou souhlasil. 

 

Barča Goláňová navrhuje Terku Kunclovou. Terka je šikovná, milá, kamarádská, má 

dobré organizační vlastnosti. 

Terka kandidaturu nepřijímá, omlouvá se z důvodu časového vytížení studiem a 

bakalářskou prací. 

 

Krzysztof Urbaniec navrhuje Barboru Goláňovou, intuice mu říká, že Barča by byla 

dobrou kandidátkou do představenstva klubu. 

Bára s kandidaturou souhlasí. 

 

Dominik Mazel navrhuje Adama Eichlera, především z důvodu jeho zkušeností s 

vedením klubu a schopností v oblasti IT. 

Adam E. kandidaturu odmítá. 

 

Gabča Sidorinová navrhla Martinu Liptákovou. 

Martina kandidaturu přijímá. 

 



Radek Volf seznámil členy klubu s pravidly volby do představenstva klubu eFDrive.  

 

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

1. Markéta Jirmanová  (nominoval Standa Metelka) 

2. Jiří Čížek   (nominoval Jiří Kosina) 

3. Jiří Kosina    (nominoval Tomáš Váňa) 

Na místě dodatečně nominováni: 

4. Michal Cenkner   (nominoval Standa Metelka) 

5. Pavel Mašinda  (nominoval Tomáš Váňa) 

6. Tomáš Dzuruš   (nominoval Dominik Mazel) 

7. Bohumil Hora    (nominoval Michal Šimek) 

8. Petr Fridrišek   (nominoval Tomáš Dzuruš) 

9. Barbora Goláňová  (nominoval Krzysztof Urbaniec) 

10. Martina Liptáková  (nominovala Gabča Sidorinová) 

 

Nominaci odmítli: Tereza Kunclová, Adam Eichler 

 

Předseda oznamuje, že staré představenstvo doporučilo stanovit počet členů 

nového představenstva na 5. Následně shromáždění klubu hlasuje o počtu členů 

nového představenstva klubu. 

 

Shromáždění klubu schvaluje, že nové představenstvo má být pětičlenné. 

OHP: 42,  42-0-0 

 

Došlo k představení vizí a programů jednotlivých kandidátů: 

   

Kandidát Markéta Jirmanová: 

Maky poukázala na svoji volební kampaň, která ji a její vize reprezentuje dostatečně.  

 

Kandidát Jiří Čížek: 

Jirka ke své kandidatuře neměl další komentář. 

 

Kandidát Jiří Kosina: 

Jirka byl v době představování nepřítomen, později potvrdil svá silná játra, která už 

zmínil jeho nominant Jirka Čížek. 

 

Kandidát Pavel Mašinda: 

Pavel představil svoje působení v činnosti klubu a na UZLU. Maky zdůraznila, že 

Pavel se celý rok staral o zásobování pivem a o úklid klubovny. 

 

Kandidát Tomáš Dzuruš: 

Upozornil, že dosud řešil finance klubu, v čemž hodlá pokračovat. 

Jako potenciálního nástupce vidí Barču Goláňovou 



 

Kandidát Michal Cenkner: 

Michal připomněl svoje působení na UZLU v jeho resortu lodí, které spolu s 

ostatními členy týmu vymyslel a zorganizoval. 

 

Kandidát Bohumil Hora: 

Pochlubil se úspěchy na uzlu. Nechtěl se chlubit, ale pochlubil se, že dle dotazníku 

účastníku UZLU byl nejoblíbenějším organizátorem. Věří, že bude stíhat eFD spolu 

se studiem dvou škol. 

 

Kandidát Petr Fridrišek: 

Petr již působil ve dvou představenstvech eFDrive. Ocenil činnost a aktivitu 

předcházejícího představenstva, jako nástupce ve starání se o klubovnu vidí Pavla 

Mašindu. Rád by se podílel na dalším rozvoji klubu. 

 

Kandidát Barbora Goláňová: 

Barči se líbí klub tak, jak funguje dnes a ráda by zachovala jeho fungování i nadále. 

 

Kandidát Martina Liptáková: 

Martina přislibuje, že udělá maximální úsilí pro to, aby byl udělala eFDrive takový, 

jaký ho členové budou chtít. 

 

Volební komise následně vyzývá každého člena jmenovitě k volbě. Je mu předán 

volební lístek. Každý člen na volební lístek napíše maximálně 5 čísel jím vybraných 

kandidátů. 

 

Po odevzdání všech hlasů volební komise počítá hlasy. 

Mezitím Radek Volf představil vítěze soutěže Letní nádražky, kterým se stal Dan 

Černý. Odměna mu bude předána později. 

  

Výsledky voleb: 

Odevzdáno lístků: 42 

Z toho neplatných: 0 

 

Výsledné pořadí kandidátů včetně počtu platných hlasů: 

 

Zvoleni: 

1. Tomáš Dzuruš  27 

2. Markéta Jirmanová  25 

3. Michal Cenkner  24 

4. Pavel Mašinda  24 

5. Jiří Kosina   20 



Nezvoleni: 

6. Martina Liptáková  19 

7. Barbora Goláňová  18 

8. Petr Fridrišek   17 

9. Bohumil Hora  14 

10.  Jiří Čížek   13 

   

Členy Představenstva eFDrive pro období 21. 11. 2019 – 20. 11. 2020 se stali 

Tomáš Dzuruš, Markéta Jirmanová, Michal Cenkner, Pavel Mašinda a Jiří Kosina. 

  

Ve 22:20 bylo ukončeno shromáždění klubu. 

  

Zapsal Dominik Mazel 

 

Příloha: 

Prezenční listina shromáždění (5 stran) 

 


