
Zápis ze schůze Představenstva klubu eFDrive konané dne 3. 9. 2021 v 19:15 v klubovně eFDrive. 
 
Program: 

1) Schválení programu zasedání (typ: hlasování, délka: 2 minuty, vede: J. Kosina) 
2) Volba předsedy klubu (typ: hlasování, délka: 5 minut, vede: J. Kosina) 
3) Volba místopředsedy klubu (typ: hlasování, délka: 2 minut, vede: J. Kosina) 
4) Výhled fungování klubu v následujícím období (typ: diskuze, délka: 5 minut, vede: J. Kosina) 
5) Nadcházející akce (typ: diskuze, délka: 20 minut, vede: M. Cenkner) 
6) Různé (typ: diskuze, délka: 5 minut, vede: P. Mašinda) 

 
Přítomní členové Představenstva: 
 
Jiří Kosina 
Michal Cenkner 
Pavel Mašinda 
Michaela Frebortová 
 
Hosté: 
 
Stanislav Metelka 
Martina Liptáková 
Adam Hlubuček 
 

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. Volba předsedy klubu (typ: hlasování, délka: 5 minut, vede: J. Kosina) 
 
Michal C. navrhuje za předsedu Jiřího K. Ten se pozice vzdává a argumentuje krátkým trváním 
mandátu předsedy. Následně Jiří K. navrhuje na post předsedy Tomáše D. navzdory jeho 
nepřítomnosti. Pavel M. to označuje za podlé. Jiří K. přiznává podlost, nicméně podotýká, že současný 
mandát trvá pouze do listopadových voleb. 
 
Představenstvo hlasuje o návrhu Tomáše D. na pozici předsedy klubu eFDrive 
 
OHP: 4, 4:0:0 
 
Návrh byl jednomyslně schválen. 
Tomáš D. po krátkém telefonickém spojení s předsednictvím souhlasí. 
 

3. Volba místopředsedy klubu (typ: hlasování, délka: 5 minut, vede: J. Kosina) 
 
O funkci místopředsedy neprojevil nikdo z přítomných očividný zájem, proto po chvíli Jiří K. navrhuje 
sám sebe na tento post. 
 
Představenstvo hlasuje o návrhu Jiřího K. na pozici místopředsedy klubu eFDrive 
 
OHP: 4, 4:0:0 



 Návrh byl přijat. 
 
Ke své dosavadní roli v klubu se svorně přihlásil rovněž Pavel M., který bude hrdě zastávat pozici 
klubovníka. 
 

4. Výhled fungování klubu v nadcházejícím období (typ: diskuze, délka: 5 minut, vede: J. 
Kosina) 

 
Jiří K. upozornil, že nadcházejícím obdobím je myšleno období od 20.9.2021 (po Uzlu) do 
listopadových voleb, ve kterém nicméně v předchozích letech probíhala spousta klubových akcí. 
 
Po krátké debatě padla shoda na stanovisku, že se připraví akce v kontaktní podobě, nicméně změny 
se budou odehrávat operativně podle vyvíjející se situace (po zkušenosti z loňského roku). 
 

5. Nadcházející akce (typ: diskuze, délka: 20 minut, vede: M. Cenkner) 
 
Michal C. navrhl rozvrhnout plánované akce a jejich orientační data do konce listopadu. Po delším 
rokování s upřenými pohledy do kalendáře byly termíny akcí určeny následovně: 
 
21. 9. – Vítání zimního semestru (pozn.: plánované místo restaurace Na Hradbách; termín se může 
měnit s předpokládatelnými povětrnostními podmínkami) 
 
22. 9. – Na Strahov OpenAir v UZEL tričku 
 
29. 9. – Grilování na (Horské) 
 
6.10. – UZEL afterparty (pozn.: nutné vyřešit prostory, ideálně zapojit do organizace členy 2. ročníku) 
 
12. 10. – Pivní štafeta (pozn.: termín se může měnit s předpokládatelnými povětrnostními 
podmínkami) 
 
3. 11. – Volby do Představenstva/Shromáždění klubu 
 
25. 11. – Noc na fakultě 

 
6. Různé (typ: diskuze, délka: 5 minut, vede: P. Mašinda) 

 
Na konci schůze proběhla krátká debata o nadcházejícím seznamovacím kurzu UZEL a organizaci 
s ním spojených akcí. 
 
Poté schůze skončila. 
 
  



 
 
 


