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Začátek: 19:15 
 
Přítomní členové Představenstva:
 
 
 
Přítomní členové Organizace: 

 
 

1) Roll-up banner 

 Dořešení grafického návrhu. Ze dvou variant byla vybrána pouze jedna a ta bude ještě 
lehce upravena podle připomínek. Grafiku dořeší Lucka nejpozději do 24. 9. Potom budeme 
řešit objednávku a výrobu nejpozději do 8.10. Shodli jsme se na variantě
použití. 
 

2) Info z Galibi vody 2021 

 Počet účastníků byl letos o něco nižší. Akce se zúčastnilo 22 lidí. I přes to, že byla letos 
na zkoušku jiná řeka než tradiční Vltava, tak měla událost úspěch. S
bez problémů. Příští rok bychom mohli zůstat u změn a zkusit dolní tok Lužnice.
 
3) Seznamovák pro prváky 

 Odsouhlasení termínu konání (čtvrtek 21.10.). Akce se bude konat v
zjistit obsazenost a případně vyřešit ještě rezervaci v
Na akci už bychom chtěli mít roll-
dořešíme důkladněji na dalším setkání Představenstva a Organizace 1. 10. před konáním 
Táboráku. 
 

4) Akce 

Deskovky – konání akcí beze změn. Další termín akce 27. 9.
 
Táborák – termín 1. 10. (pátek) od 17:00 za přijatelného počasí na tradičním místě u 
Pobřežní cesty. Při nepříznivém počasí zrušení akce.
 
Pravidelné setkání – termín 13. 10. od 17:00 v
budeme střídat místa konání mezi Y
 
Podzimní bowling – termín nejspíše 20. 11. (sobota) v
Doba trvání akce bude 2 hodiny. Následovat bude posezení (Afterparty). Místo bude 
dořešeno na dalším setkání. Navržená místa jsou zatím v Husinecké ulici a Absolutní 
bowling v Holešovicích. Budou podány ještě další návrhy. 
 
Vánoční večírek a Oslava 15 let Galibi 
8. 12. Detailnější dořešení na příští schůzi.
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Zápis ze schůze 
 

stavenstva: Jan Rozkošný 
Pavel Král 
Daniel Msallam 

 Lucie Bartůňková 

Dořešení grafického návrhu. Ze dvou variant byla vybrána pouze jedna a ta bude ještě 
lehce upravena podle připomínek. Grafiku dořeší Lucka nejpozději do 24. 9. Potom budeme 

a výrobu nejpozději do 8.10. Shodli jsme se na variantě 

Počet účastníků byl letos o něco nižší. Akce se zúčastnilo 22 lidí. I přes to, že byla letos 
na zkoušku jiná řeka než tradiční Vltava, tak měla událost úspěch. S půjčovnou lodí domluva 

bychom mohli zůstat u změn a zkusit dolní tok Lužnice.

Odsouhlasení termínu konání (čtvrtek 21.10.). Akce se bude konat v
zjistit obsazenost a případně vyřešit ještě rezervaci v daném termínu. Začátek nejspíš od 18:

-up banner (viz bod 1). Program a možnost občerstvení 
dořešíme důkladněji na dalším setkání Představenstva a Organizace 1. 10. před konáním 

konání akcí beze změn. Další termín akce 27. 9. 

(pátek) od 17:00 za přijatelného počasí na tradičním místě u 
Pobřežní cesty. Při nepříznivém počasí zrušení akce. 

termín 13. 10. od 17:00 v YoCafé. Další termíny po konzultaci 
budeme střídat místa konání mezi YoCafé a Klub 21. 

termín nejspíše 20. 11. (sobota) v odpoledních hodinách cca od 15:00. 
Doba trvání akce bude 2 hodiny. Následovat bude posezení (Afterparty). Místo bude 
dořešeno na dalším setkání. Navržená místa jsou zatím v Husinecké ulici a Absolutní 

Holešovicích. Budou podány ještě další návrhy.  

Vánoční večírek a Oslava 15 let Galibi – akce se bude konat v době pravidelného setkání 
8. 12. Detailnější dořešení na příští schůzi. 

Dořešení grafického návrhu. Ze dvou variant byla vybrána pouze jedna a ta bude ještě 
lehce upravena podle připomínek. Grafiku dořeší Lucka nejpozději do 24. 9. Potom budeme 

 Mosquito pro vnitřní 

Počet účastníků byl letos o něco nižší. Akce se zúčastnilo 22 lidí. I přes to, že byla letos 
půjčovnou lodí domluva 

bychom mohli zůstat u změn a zkusit dolní tok Lužnice. 

Odsouhlasení termínu konání (čtvrtek 21.10.). Akce se bude konat v Klubu 21. Musíme 
daném termínu. Začátek nejspíš od 18:00. 

a možnost občerstvení 
dořešíme důkladněji na dalším setkání Představenstva a Organizace 1. 10. před konáním 

(pátek) od 17:00 za přijatelného počasí na tradičním místě u 

YoCafé. Další termíny po konzultaci 

odpoledních hodinách cca od 15:00. 
Doba trvání akce bude 2 hodiny. Následovat bude posezení (Afterparty). Místo bude 
dořešeno na dalším setkání. Navržená místa jsou zatím v Husinecké ulici a Absolutní 

době pravidelného setkání 
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5) Sportovní akce 

 Plavání – převzal pořádání akce Jirka Kubát. K
 
 Volejbal – řeší se pronájem tělocvičny pro zimní sezónu (problém s
 
 Fotbal – probíhá beze změn. Zjistit více informací o konání akce přes zimní sezónu.
 

6) Různé 

 Datum konání další schůze Představenstva 
konáním Táboráku. 
 
 

Konec: 20:35 
 
Zápis provedl/a: Daniel Msallam
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převzal pořádání akce Jirka Kubát. Konaní v Aquacentru Šutka beze změny.

řeší se pronájem tělocvičny pro zimní sezónu (problém s

probíhá beze změn. Zjistit více informací o konání akce přes zimní sezónu.

Datum konání další schůze Představenstva a Organizace připadá na 1. 10. před 

Daniel Msallam 

Aquacentru Šutka beze změny. 

řeší se pronájem tělocvičny pro zimní sezónu (problém s rekonstrukcí). 

probíhá beze změn. Zjistit více informací o konání akce přes zimní sezónu. 

a Organizace připadá na 1. 10. před 


