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Zápis ze schůze
Začátek: 19:00
stavenstva:
Přítomní členové představenstva:

Jan Rozkošný
Martin Kašpar

přítomní
mní členové organizačního týmu:

Lucie Bartůňková
Zdeněk Bohucký
Kateřina Zapletalová

1)

tudentskou unií ČVUT.
Propracování spojení se Studentskou

2)

Lucie pošle Honzovi seznam
eznam členů s hlášením o stavu klubu za 1. polovinu roku 2019,
které nebylo dodáno během minulého roku.

3)

Seznam členů za 2. polovinu roku 2019 přislíbil Láďa Lázňovský novému předsedovi
Honzovi dodat k datu 8. 2. 2019. Stejně
Stejně tak přislíbil zpřístupnit předsednický mail, který je
nutný k práci předsedy.

4)

PR zástupce v Galibi se ještě bude se SU ČVUT řešit. Tato funkce
funkce je dobrovolná a není
nutná, prozatím tuto funkci má na
n starost Jan Rozkošný.

5)

Návrh na společenské prostory pro setkávání
set
v prostorách školy ČVUT. Bude řešeno
v dalších měsících se Studentskou unií.

6)

Dny otevřených dveří ČVUT mají jednotlivé fakulty zvlášť. Sehnat studenty, kteří by náš
klub byli ochotni v rámci
ámci Dnů otevřených dveří reprezentovat. V rámci zlepšení
marketingové propagace klubu, která je více než nutná. Tento návrh se týká příštího
akademického roku.

7)

Výlep plakátů během února a března dokončit.
dokončit. Popřípadě se podívat, kde byly plakáty
během října – listopadu 2019 vyvěšeny.
vyvěšeny

8)

Na fb
b stránkách „Galibi“ dopsat informace
inf
o klubu.

9)

Klubem chystané události:
Jarní bowling se bude konat ke konci března.
března Nejspíš 21. 3. v holešovické aréně od
16.00.
Rozehřívání čarodějnic připadá na čtvrtek 30.5.
Během února/března vytvořit anketu na událost Zoo Praha vs. Zoo Plzeň.
Pl
Obě akce
jsou možné. Představenstvo
Představenstvo je pro zachování „tradiční“ události Zoo Praha.
Jarní událost s názvem „Boj o Stínadla“ doplní Ladislav Lázňovský podrobnějším
popisem / informacemi.
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Výlet do Babiččina údolí se bude konat během května. Bude se jednat o komornější
událost max. pro 10 lidí. Není možnost více míst v chatě.
10) Pokusit se o vytvoření jednotných bannerů.
bannerů. Pokud možno zanechat bannery, které
Lucka již vytvořila. Záměrem je ujednotit žánr bannerů pro každou událost jiný. Koncept na
každou událost pak odsouhlasí
odsouhlas představenstvo.
11)

Každá událost klubem vytvořená bude propagována přes webové stránky, skrze
„Galibáckou Troubu“ na Facebookové stránce Galibi a ve skupině „Galibi,
„Galibi, vysokoškolský
vy
LGBT klub“ a pokud možno tak i na Instragramu.

Konec:

20:50

Zápis provedl: Martin Kašpar
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