
Výroční zpráva  

 

Klubu EFDRIVE 

 

za rok 2014 
 

 

Klub EFDRIVE byl založen v červnu 2013.  

Od začátku roku 2014 do začátku prosince zastávali funkce tito členové: 

předseda: Hana Najzarová 

místopředseda: Petr Hnyk 
člen představenstva: Jakub Šimík 

Nové představenstvo bylo zvoleno pětičlenné a ve složení: 

předseda: Jan Máca 

místopředseda: Jan Mach 
členové představenstva: Marie Dvořáková, Ondřej Hába, David Kerouš. 

Celkový počet členů k 31.12.2014 byl 37, přičemž aktivních členů je zhruba 20.  
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Projekty Klubu EFDRIVE 

Seznamovací kurz pro prváky ČVUT FD (UZEL) 2014 

řešitel: Petr Šatra 
tým: Petr Hnyk, Krzysztof Urbaniec, Hana Najzarová, Alan Šumelda, Jakub Šimík, Adam 
Hlubuček, Michal Šimek, Marie Dvořáková, Karolína Moudrá, Vít Dobrý, David Kerouš, Jan 
Máca, Jan Mach 
stav: uzavřený 
popis: Akce byla určena pro studenty prvního ročníku bakalářského studia ČVUT FD              
a proběhla v termínu 11.-14.9.2014 v Masarykově táboře YMCA v Soběšíně. Náplní akce 
bylo seznámení budoucích studentů mezi sebou a také s organizační strukturou Fakulty 
dopravní. Projektovou náplní seznamováku bylo stavění mostu nad místním potokem. 
Seznamováku se účastnili také hosté z ČVUT FD a působili v komisích, které hodnotily 
výsledky projektové hry. Akce měla velmi pozitivní ohlas nejen mezi zúčastněnými studenty, 
ale také mezi zaměstnanci FD.  

Before I Die I Want to... 

řešitel: Hana Najzarová 
tým: Hana Šleisová, Vít Dobrý 
stav: uzavřený 
popis: Stejný projekt, který se konal i v roce 2013, se tentokrát uskutečnil v budově 
Konviktská. Do chodeb byly umístěny nástěnky Before I Die, kam studenti mohli napsat své 
touhy, co by rádi ve svém životě udělali. Touto akcí jsme na týden narušili monotónnost 
studentského života a oživili dění na fakultě. Vzhledem k úplnému zaplnění připravených 
ploch soudíme, že se akce setkala s úspěchem.  

Noc na fakultě 

řešitel: Petr Hnyk, Hana Najzarová 
tým: Jakub Šimík, Adam Hlubuček 
stav: uzavřený 
popis: Noc na fakultě byla určená pro členy Klubu EFDRIVE. S tajemníkem FD byl vyjednán 
pobyt studentů i po uzavření budovy. Členům Klubu byl také otevřen automobilový a letecký 
simulátor a Dopravní sál. Během noci na fakultě se uskutečnilo Shromáždění členů, které 
zvolilo nové Představenstvo Klubu. 

Beseda s rozvrhářem 

řešitel: Christiaan Schöttelndreier 
tým: Marie Dvořáková, Martina Figurová 
stav: uzavřený 
popis: V prosinci se konala diskuze studentů s rozvrhářem a proděkanem pro pedagogickou 
činnost. Studenti měli možnost klást otázky proděkanovi pro pedagogickou činnost doc. Ing. 
Jiřímu Čarskému Ph.D. a rozvrháři fakulty Ing. Bc. Petru Kumpoštovi Ph.D. Diskuze měla za 
cíl přiblížit způsob tvorby rozvrhu a problémů, které při tvorbě nastávají.  
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Grilování na štěrkovém loži 

řešitel: Petr Hnyk 
tým: Hana Najzarová, Jan Máca, Krzysztof Urbaniec, Petr Šatra 
stav: v řešení 
popis: Klub EFDRIVE zajistil možnost grilování v prostorách fakulty. Grilování se konalo na 
dvoře budovy Horské. Na grilování nám byl zapůjčen gril, který zakoupil marketing FD. 
Grilování se v roce 2014 konalo dvakrát a v příštích semestrech v nich hodláme pokračovat. 

Semafor 

řešitel: Marie Dvořáková 
tým: Hana Najzarová, Petr Hnyk, Krzysztof Urbaniec 
stav: uzavřený 
popis: Semafor je cyklus přednášek s humanitním zaměřením pro studenty technických škol. 
V roce 2014 se uskutečnilo několik přednášek na různá témata. Přednáška našeho člena, 
Michala Šimka, nazvaná „Ukrajina tak, jak už ji nejspíš neuvidíte“ měla za cíl ukázat 
fotografie z jeho návštěvy Ukrajiny před dvěma lety. Další přednášku měl pan Ing. Michael 
Vachuta s názvem „Vzhůru dolů, aneb řiditelný padák ve službách armády“, ve které jsme se 
dozvěděli informace o konstrukci padáku pro zásobování vojáků v přední linii. 

Propagace klubu v rámci fakulty i mimo ní 

řešitel: Hana Najzarová 
tým: Petr Hnyk, Miroslav Vaniš, Oldřich Štumbauer, Adam Hlubuček, Marie Dvořáková, 
Klára Cieslová, Karolína Moudrá, Jan Máca, Alan Šumelda, David Kerouš, Jana Jirků 
stav: v řešení 
popis: V roce 2014 se nám podařilo získat část nástěnky ve třetím patře budovy Konviktská. 
Využíváme ji k propagaci našeho klubu především vyvěšením fotek z proběhých akcí a 
pozvánek na akce budoucí. Na konci roku probíhala jednání o nových webových stránkách 
klubu. Dluh v podobě neexistence webových stránek se budeme snažit v roce 2015 vyrovnat a 
stránky konečně spustit.   
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Problémy Klubu EFDRIVE 

Prostory Klubu 

Během roku 2014 se Klubu EFDRIVE podařilo získat pro své aktivity další místnost. Bohužel 
v době jejího získání proběhla na jednání akademického senátu FD ČVUT informace o 
stěhování ústavu K611 do prostor komplexu Horská. Mělo by jít také o současné prostory 
klubu, takže místnost je zatím nevyužitá a t.č. čekáme na vyřčení ortelu a případné stěhování 
do nových prostor.  

Vstup do Klubu 

Neboť se prostory Klubu nachází v prostorách budovy Fakulty dopravní v Horské ulici, není 
možné mít stálý přístup do prostor Klubu. Zejména nemožnost vstupu o víkendech je pro nás 
limitující. Tento problém stále je v řešení s tajemníkem FD Ing. Drahomírem Schmidtem 
Ph.D. 

Žádné závažné problémy se v Klubu neobjevily.  
 
 
Za Klub EFDRIVE zpracoval Jan Máca, jako současný předseda Klubu.  
 
 
 

V Praze dne 28.1.2015 
Jan Máca 


