
Zápis ze schůze Představenstva klubu eFDrive konané dne 25. 2. 2020 v 18:00 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) Informace ze zasedání Parlamentu SU (typ: informace, délka: 15 minut, vede: J. Kosina) 

4) UZEL 2020 (typ: informace, délka: 10 minut, vede: T. Dzuruš) 

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

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

Přítomní členové Představenstva: 

Tomáš Dzuruš 

Markéta Jirmanová 

Michal Cenkner 

Jiří Kosina 

Pavel Mašinda 

 

Hosté: 

 

Tomáš Kříž 

Tereza Kunclová 

Štěpán Monínec 

Radek Volf 

Zdeněk Michl 

Tomáš Váňa 

Patrik Baleka 

Adam Hlubuček 

Martina Liptáková 

 

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

Představenstvo hlasuje o 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 16.1.2020. 

 

OHP: 5, 4-0-1 

Zápis byl schválen. 

 

3) Informace ze zasedání Parlamentu SU (typ: informace, délka: 15 minut, vede: J. Kosina) 

J. Kosina informoval o udělení čestného členství ve Studentské Unii dvou bývalým členům 

eFDrivu a to Ondřej Hába a Oldřich Štumbauer. Dále se pak probírala situace ohledně vedení a 

budoucí organizaci MÚVS. Nakonec J. Kosina apeloval na předsedu T. Dzuruše ohledně 

chybějícího hlášení o stavu klubu a připomněl termín odevzdání výroční zprávy klubu. 

R. Volf připomněl náležitosti obou zpráv a nabídl svou výpomoc s tvorbou výroční zprávy. 

T. Dzuruš přislíbil co nejvčasnější vyhotovení a zaslání potřebných dokumentů do SU. 



4) UZEL 2020 (typ: informace, délka: 10 minut, vede: T. Dzuruš) 

T. Dzuruš informoval, že vzhledem k časovým možnostem kempu Garnataurus se bude Malý 

UZEL konat 10. a 11. dubna 2020 a vyzval všechny účastníky k aktivní spolupráci. 

M. Liptáková doplnila, že ve středu 3.3. se bude konat teambuildingová schůzka organizátorů 

UZLU. 

P. Mašinda připomněl nutnost vyhotovení ekonomické činnosti na tuto akci. 

 

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

M. Jirmanová uvedla nejbližší plánované akce v kalendáři, a to Pivní kvíz a Deskohraní. Dále pak 

zmínila dubnový Beerpong organizovaný T. Váňou, Malý UZEL a vznesla dotaz na Z. Michla 

ohledně konání Pražských nádražek. 

T. Váňa navrhl početní omezení účastníků Beerpongu, načež se rozhořela debata ohledně prostor 

a prostředků na tuto akci. 

Debatu ukončil R. Volf doporučením vypracovat ekonomickou činnost a předat ji ke schválení 

Parlamentu SU skrze delegáta eFD, za účelem získání prostředků a rozšířením delegátových 

zkušeností v Parlamentu SU. 

Vzápětí si R. Volf uvědomil, že by výpočet DPH na pivo v tomto případě mohl být pro obyčejného 

smrtelníka téměř nemožný. 

Poté Z. Michl souhlasil s pořádáním Pražských nádražek a nabídl se s organizací vycházky po 

Vyšehradě, nicméně přesné termíny prozatím neuvedl. 

Po zmínění Výjezdního zasedání M. Jirmanovou započala debata ohledně termínu konaní. Jako 

nejvhodnější nakonec byly vybrány víkendy 17.-19. dubna a 24.-26. dubna, záležet bude i na 

ubytovacích možnostech. 

Nakonec M. Jirmanová informovala, že kolegové z Metrobusu se nabídli k organizaci další 

libovolné akce. 

R. Volf navrhl oživit jejich prostřednictvím některou ze starších akcí a sám se nabídl k organizaci 

přednáškové akce se zajímavým hostem s vhodným kontextem pro FD. 

 

6) Různé (typ: diskuze, délka: 20 minut, vede: T. Dzuruš) 

M. Jirmanová představila finální podobu eFDrive kelímků, jež budou využívány na akcích 

pořádaných eFDrivem, a které by měli nahradit plastové kelímky na jedno použití. 

M. Jirmanová a R. Volf vyzvali M. Liptákovou ke zvýšené aktivitě a atraktivnější propagaci na 

sociálních sítích. Jako řešení navrhli požádat dalšího člena, nejlépe sociálně aktivního, jako 

výpomoc vzhledem k vytíženosti Martiny. 

Poté proběhla krátká debata k podobě příspěvků na sociálních sítí. 

M. Cenkner namítl, že webové stránky jsou rovněž spravované pouze nárazově. 

R. Volf souhlasí a doporučuje s bývalým správcem P. Hnykem domluvit předání stránek do rukou 

vybraného člena eFDrivu, což by mělo zajistit lepší správu a aktuálnost webových stránek. 

P. Mašinda požaduje jasné vyjádření k výměně tabule v klubovně – k tomuto počinu mu bylo 

požehnáno. 

 

Poté schůze skončila. 

  



 


