
Zápis ze schůze Představenstva klubu eFDrive konané dne 11. 9. 2020 v 8:00 v klubovně eFDrive. 

Program: 

1) Schválení programu zasedání (typ: hlasování, délka: 2 minuty, vede: J. Kosina) 

2) Schválení zápisu z minulé schůze (typ: hlasování, délka: 5 minut, vede: J. Kosina) 

3) Nadcházející akce (typ: diskuze, délka: 30 minut, vede: M. Jirmanová) 

4) Aktuální stav IP (typ: diskuze, délka: 20 minut, vede: M. Cenkner) 

5) Různé (typ: diskuze, délka: 10 minut, vede: T. Dzuruš) 

Přítomní členové Představenstva: 

Tomáš Dzuruš 

Markéta Jirmanová 

Michal Cenkner 

Jiří Kosina 

Pavel Mašinda 

 

Hosté: 

 

Adam Hlubuček 

Martina Liptáková 

Míša Frebortová 

Veronika Drechslerová 

 

1. Schválení programu zasedání (typ: hlasování, délka: 2 minuty, vede: J. Kosina) 

 

Představenstvo hlasuje o schválení programu zasedání 

 

OHP: 5, 5:0:0 

Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

2. Schválení zápisu z minulé schůze (typ: hlasování, délka: 5 minut, vede: J. Kosina) 

 

Představenstvo hlasuje o schválení zápisu ze schůze konané 25.5.2020 

 

OHP: 5, 5:0:0 

Zápis byl schválen. 

 

3. Nadcházející akce (typ: diskuze, délka: 30 minut, vede: M. Jirmanová) 

 

M. Jirmanová započala debatu nad tzv. „Schrödingerovými akcemi“ (akce jež současně budou i 

nebudou uskutečněny, pozn. autora) a to tím, že informovala o zrušených akcích na Strahově a 

přesunutím Akce Prvák na neurčito. Poté členové Představenstva společně s hosty prodiskutovali 

možnost konání tradičních akcí během zimního semestru jako jsou: Welcome grill party, UZEL 

afterpárty, Pivní štafeta, Shromáždění klubu, Noc na fakultě, Perníčkování a Vánoční mejdlo. Pro 

případ stagnace či dokonce uvolnění restrikcí byly pro tyto akce vyhrazeny termíny do kalendáře, 

nicméně možnost jejich konání je stále ve hvězdách. T. Dzuruš následně upozornil na výjezdní 

zasedání Parlamentu SU a poprosil J. Kosinu o zjištění bližších informací. Pro případ, že by bylo 



zrušeno, navrhla M. Jirmanová uspořádat ve stejném termínu klubové výjezdní zasedání za 

podmínky, že by byla epidemiologická situace příznivá. 

 

4. Aktuální stav IP (typ: diskuze, délka: 20 minut, vede: M. Cenkner) 

 

M. Cenkner vyslovil požadavek na domluvu ohledně navrhovaných nákupu z IP. Diskuze byla 

poměrně strohá, M. Jirmanová navrhla nákup triček, mikin a roušek s logem eFDrivu, P. Mašinda dále 

zažádal o pořízení nového objektivu ke klubovému fotoaparátu. Nikdo jiný nepřišel s dalším 

požadavkem. 

 

5. Různé (typ: diskuze, délka: 10 minut, vede: T. Dzuruš) 

 

Na popud M. Liptákové proběhla krátká informační debata ohledně seznamovacího kurzu UZEL 

konaného v termínu 17.9. – 20.9.2020. Debata se týkala obav z možného nařízení zrušení akce a M. 

Liptáková během ní vyzvala k intenzivnější spolupráci organizátorů a komunikaci se souvisejícími 

orgány. 

 

Poté schůze skončila. 

 

  



 
 


