
Zápis ze schůze Představenstva klubu eFDrive konané dne 25. 5. 2020 v 18:00 v parku Ztracenka. 

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) Představení finální podoby Výroční zprávy klubu eFDrive za rok 2019 (typ: diskuze, délka: 10 

minut, vede: T. Dzuruš) 

4) Diskuze o současné situaci (typ: diskuze, délka: 15 minut, vede: M. Jirmanová) 

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

Přítomní členové Představenstva: 

Tomáš Dzuruš 

Markéta Jirmanová 

Michal Cenkner 

Jiří Kosina 

Pavel Mašinda 

 

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 25.2.2020 

 

OHP: 5, 5:0:0 

Zápis byl schválen. 

 

3. Představení finální podoby Výroční zprávy klubu eFDrive za rok 2019 (typ: diskuze, délka: 

10 minut, vede: T. Dzuruš) 

 

T. Dzuruš představuje jím zhotovený návrh Výroční zprávy klubu eFDrive za rok 2019 a nabádá ostatní 

členy ke kontrole a vyjádření názoru. J. Kosina souhlasí, že po obsahové stránce je dokument 

v pořádku, ovšem podotýká, že se v něm nachází spousta překlepů zapříčiněných zřejmě původem 

autora. T. Dzuruš děkuje za upozornění a žádá J. Kosinu o korekci nalezených nedostatků. Po opravě 

upřesňuje P. Mašinda poslední informace týkající se jím pořádaných akcí a je hotovo! Zbylí členové 

Představenstva děkují za dobře odvedenou práci. 

 

4. Diskuze o současné situaci (typ: diskuze, délka: 15 minut, vede: M. Jirmanová) 

 

M. Jirmanová zahajuje debatu o současné situaci, kterou sama označuje slušně řečeno za tristní. 

Ostatní členové souhlasí. M. Jirmanová se zármutkem v hlase připomíná, že dle nařízení vládních i 

Prezidenta SU je nutné všechny akce plánované na letní semestr zrušit. Sama už má ale údajně 

vymyšlené výlety na léto pro případ uvolnění opatření. Ostatní to označují za chvályhodné a doufají 

v lepší zítřky. 



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

 

K bodu různé již nikdo z přítomných nic nemá, T. Dzuruš tedy ostatním členům přeje pevné nervy a 

hodně štěstí se zvládáním celostátní karantény a celosvětové pandemie a ukončuje schůzi. 

 

Tím schůze skončila. 

  



 
 

 

 


