
11. 01. 2022 
Na Malovance 
 

 

Začátek: 16:05 
 
Přítomní členové Představenstva:
 
 
 
Přítomní členové Organizace: 

 
 

1) Úvod 

 Začátek schůze, přivítání představenstva 
 

2) Volba předsedy klubu 

 Dobrovolně se přihlásil Jan Rozkošný na pozici předsedy klubu. Proběhlo hlasování 
s výsledky 3:0:0. Předsedou klubu se stává Jan Rozkošný. 
 
3) Výroční zpráva 2021 

 Projednávání výroční zprávy za rok 2021
schůzi. Následovat budou úpravy a zapracování připomínek
 

4) Následující akce 

Setkání programových partnerů LGBT+ komunitního centra a festivalu Prague Pride
 Akce se koná 1. 2. 2022 od 18:00. Jedn
prostor komunitního centra. Dan půjde jako zástupce klubu Galibi a bude propagovat klub.
 
Pravidelné setkání a deskovky
konají pravidelně každý měsíc, ja

 

5) Sportovní akce 

 Plavání – konání v Aquacentru Šutka beze změny dle stávajících nařízení
 
 Volejbal – probíhá pravidelně každé úterý dle kalendáře
 
 Fotbal – probíhá beze změn.
 

6) Různé 

 Další schůze se bude konat během února pro dokončení a schválení výroční zprávy. 
Začneme také plánovat akci Galibi voda 2022. 
 
 

Konec: 16:40 
 
Zápis provedl/a: Jan Rozkošný
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Zápis ze schůze 
 

stavenstva: Jan Rozkošný 
Pavel Král 
Daniel Msallam 

 - 

Začátek schůze, přivítání představenstva klubu v novém roce.  

Dobrovolně se přihlásil Jan Rozkošný na pozici předsedy klubu. Proběhlo hlasování 
výsledky 3:0:0. Předsedou klubu se stává Jan Rozkošný.  

Projednávání výroční zprávy za rok 2021. Poslání návrhu členům představenstva po 
schůzi. Následovat budou úpravy a zapracování připomínek a potom i schválení.

Setkání programových partnerů LGBT+ komunitního centra a festivalu Prague Pride
Akce se koná 1. 2. 2022 od 18:00. Jedná se o setkání a prohlídku nově otevřených 

prostor komunitního centra. Dan půjde jako zástupce klubu Galibi a bude propagovat klub.

a deskovky – pořádání akcí je v souladu s vládními opatřeními
konají pravidelně každý měsíc, jak je ve zvyku a místa setkání se průběžně mění.

Aquacentru Šutka beze změny dle stávajících nařízení

probíhá pravidelně každé úterý dle kalendáře 

probíhá beze změn. Více informací od Zdendy. 

Další schůze se bude konat během února pro dokončení a schválení výroční zprávy. 
Začneme také plánovat akci Galibi voda 2022.  

Jan Rozkošný 

Dobrovolně se přihlásil Jan Rozkošný na pozici předsedy klubu. Proběhlo hlasování 

Poslání návrhu členům představenstva po 
a potom i schválení. 

Setkání programových partnerů LGBT+ komunitního centra a festivalu Prague Pride 
á se o setkání a prohlídku nově otevřených 

prostor komunitního centra. Dan půjde jako zástupce klubu Galibi a bude propagovat klub. 

vládními opatřeními. Akce se 
k je ve zvyku a místa setkání se průběžně mění. 

Aquacentru Šutka beze změny dle stávajících nařízení 

Další schůze se bude konat během února pro dokončení a schválení výroční zprávy. 


