
Zápis ze schůze Představenstva klubu eFDrive konané dne 21. 10. 2021 od 20:00 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) Audit členské základny (typ: diskuze, délka: 30 minut, vede: T. Dzuruš) 

4) Nadcházející akce (typ: diskuze, délka: 20 minut, vede: M. Frebortová)  

5) Různé (typ: diskuze, délka: 5 minut, vede: J. Kosina) 

 

Přítomní členové Představenstva: 

 

Tomáš Dzuruš 

Michaela Frebortová 

Jiří Kosina 

Pavel Mašinda 

 

Hosté: 

 

Adam Hlubuček 

Ondřej Rychtera 

 

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

 

Představenstvo hlasuje o schválení programu zasedání 

 

OHP: 4, 4:0:0 

Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

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

 

Jiří K. promítá zápis na plátno a přijímá připomínky týkající se obsahu či gramatiky. Naneštěstí se mu 

žádných formálních připomínek nedostává, přistupuje se tedy ke schválení zápisu. 

 

Představenstvo hlasuje o schválení zápisu ze schůze konané 3.9.2021 

 

OHP: 4, 4:0:0 

Zápis byl schválen. 

 

3. Audit členské základny (typ: diskuze, délka: 30 minut, vede: T. Dzuruš) 

 

Tomáš D. upozorňuje na dlouhodobou neaktivitu několika starších členů klubu a připomíná jeho 

oprávnění ukončit jejich členství na základě Stanov klubu (článek 6, bod 6, pozn. aut.). Jiří K. namítá, 

že po nadcházejících volbách počet takových členů pravděpodobně vzroste, proto by bylo vhodné 

s uplatněním zmíněného oprávnění počkat na povolební schůzi. Tomáš D. souhlasí a z vlastní 

iniciativy nejprve upozorní dotčené členy na jejich neaktivitu a až na základě vzájemné dohody 

případně jejich členství ukončí. Přísedící souhlasí, že takový postup bude nejefektivnější. Následně 

byly předsedou Tomášem D. za pomoci ostatních členů zpracovány nově podané přihlášky do klubu. 



4. Nadcházející akce (typ: diskuze, délka: 20 minut, vede: M. Frebortová) 

 

Míša F. započala debatu požadavkem na sumarizaci akcí plánovaných do začátku zimních prázdnin. 

Po výčtu všech tradičních akcí byly navrženy i dvě nové akce, jež nebylo možné uskutečnit 

v předešlých letech – Zapíjení děkana a Pub kvíz. Následovalo nahlédnutí do kalendáře, načež byla po 

vzájemné debatě přiřazena všem akcím následující orientační data: 

 

3.11. – Volby představenstva/Shromáždění klubu 

10.11. – Noc na fakultě 

*12.11. – Prezentace projektů 

16.11. – Zapíjení děkana 

*19.11. – Den otevřených dveří 

24.11. – Pub kvíz 

1.12. – Perníčkování 

8.12. – Vánoční mejdlo 

 

*události označené hvězdičkou nejsou pořádány klubem, nicméně se očekává výpomoc s organizací 

 

5. Různé (typ: diskuze, délka: 5 minut, vede: J. Kosina) 

 

Tomáš D. poukázal na 10. ročník seznamovacího kurzu UZEL, který se bude konat následující rok a 

v souvislosti s myšlenkou Radka V. navrhl uspořádat výroční setkání Uzlovských děkanů napříč 

ročníky. Předpokládal by zajímavou debatu týkající výzev, ale i posunu v organizaci Uzlu v průběhu let 

a do jisté míry předání „know-how“ mladším ročníkům. Rovněž vyslovil svůj zármutek nad cenou 

rámečků na trika, jež by mohla zdobit klubovnu. Přísedící souhlasili, že současná cena je vyloženě 

nekřesťanská a shodli se, že je třeba počkat až bude prodávající ochoten slevit. 

 

Pavel M. upozornil na rozbitou tiskárnu (velice slušně řečeno, pozn. aut.) především co se barevného 

tisku týče a požádal o zamyšlením se nad tímto problémem. 

 

Míša F. konstatovala, že je rovněž třeba opravit zásobovací vozík a navrhla instalace cedule „Myjte 

nádobí!“ do kuchyňky. 

 

Jiří K. závěrem schůze poděkoval všem zúčastněným za aktivitu v uplynulém období a vyzval 

k přípitku. 

 

Poté schůze skončila. 

 

  



 


