
Zápis ze Shromáždění členů eFDrive konaného dne 21.07.2021 

Shromáždění klubu eFDrive zahajuje v 18:41 Tomáš Dzuruš. 

Na začátku Shromáždění Tomáš D. připomíná důvod letního termínu voleb (tj. nemožnost dřívějšího 

konání kontaktní formou na základě vládních nařízení omezujících shromažďování) a děkuje všem 

zúčastněným za to, že přišli a Shromáždění se tak stalo usnášeníschopným. Pro zajištění legitimního 

průběhu voleb následně žádá 3 dobrovolníky o účast ve volební komisi. 

 

Přihlásili se následující odvážlivci: 

 

- Kateřina Pithartová 

- Stanislav Metelka 

- Karolína Moudrá 

 

Shromáždění klubu schvaluje členy volební komise. 

 

OHP: 21, 20-0-1 

 

Navržené složení volební komise bylo schváleno a volební procedura tak může započít. 

 

Dalším bodem k hlasování se stává počet 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: 21, 20-0-1 

 

Následně byly zveřejněny nominace, které přišly vedení klubu elektronickou poštou do 24 hodin před 

zahájením Shromáždění klubu nebo byly vzneseny osobně před samotnou volbou. 

 

Ondřej Hába navrhl nenavrhovat Zdeňka Michla. 

 

Matyáš Pilz na místě navrhl Petra Fridriška a Stanislava Metelku. Stanislav Metelka kandidaturu 

zdvořile odmítá a o souhlas Petra Fridriška je z důvodu neúčasti zažádáno telefonicky. Po delší časové 

odmlce se spojení podařilo navázat, nicméně Petr svou kandidaturu rovněž odmítá. 

 

Michaela Frebortová nominovala Markétu Jirmanovovou. Ta byla telefonicky kontaktována a 

s kandidaturou souhlasí. Zároveň se omluvila za osobní neúčast a popřála klidný průběh voleb a 

příjemný večer. 

 

Ondřej Hába nominoval Michaelu Frebortovou. Po navázání telefonického kontaktu se zdála lehce 

zaskočena a krátce informovala, že se nachází v Mnichově, nicméně uvedla, že s kandidaturou 

souhlasí a popřála zúčastněným hezký den. 

 

Tomáš Dzuruš nominoval Jiřího Kosinu. Ten se krátce představuje a zmiňuje svou dosavadní práci 

v klubu. Následně s kandidaturou souhlasí. 

 



Jiří Kosina nominoval Tomáše Dzuruše. Ten je za nominaci vděčný a rovněž se odkazuje na dosavadní 

práci v Představenstvu. S kandidaturou souhlasí. 

 

Tomáš Dzuruš nominoval Michala Cenknera. Michal děkuje za nominaci a doufá, že na podzim se 

opět podaří naplno rozjet klubové akce a klub předat ve skvělé formě, tak jak se nacházel před 

pandemií. S kandidaturou souhlasí. 

 

Tomáš Dzuruš nominoval Pavla Mašindu. Pavel krátce zmiňuje úspěchy klubu a jakožto klubovník 

vyzdvihuje novou klubovnu, o kterou by se rád důsledně staral v následujícím volebním období stejně 

jako doposud. S kandidaturou souhlasí. 

 

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

 

1. Markéta Jirmanová  (nominovala Michaela Frebortová) 

2. Michaela Frebortová  (nominovala Ondřej Hába) 

3. Jiří Kosina   (nominoval Tomáš Dzuruš) 

4. Tomáš Dzuruš   (nominoval Jiří Kosina) 

5. Michal Cenkner   (nominoval Tomáš Dzuruš) 

6. Pavel Mašinda   (nominoval Tomáš Dzuruš) 

 

Kandidaturu odmítli: Stanislav Metelka, Petr Fridrišek 

 

Tomáš Dzuruš následně seznamuje přítomné voliče s průběhem voleb a další dění odevzdává do 

rukou volební komise. Započíná volební proces – volební komise vyzývá každého člena jmenovitě 

k volbě. Je mu předán prázdný volební lístek. Každý člen na volební lístek napíše maximálně 5 jmen 

jím vybraných kandidátů. 

 

Po odevzdání všech hlasů volební komise počítá hlasy. 

 

Výsledky voleb: 

Odevzdáno lístků: 21 

Z toho neplatných: 0 

 

Výsledné pořadí kandidátů včetně počtu platných hlasů: 

 

Zvoleni: 

 

1. Jiří Kosina  21 

2. Pavel Mašinda  19 

3. Tomáš Dzuruš  18 

4. Michal Cenkner  17 

5. Michaela Frebortová 13 

 

Nezvoleni: 

6. Markéta Jirmanová 8 

 

Členy Představenstva klubu eFDrive pro období 21.07.2021 – 20.11.2021 se stali Jiří Kosina, Pavel 

Mašinda, Tomáš Dzuruš, Michal Cenkner a Michaela Frebortová. 



 

V 19:48 bylo ukončeno Shromáždění klubu. 

 

Zapsal Jiří Kosina 

 

Příloha: 

Prezenční listina Shromáždění (3 strany). 

 

 


