
GALIBI SCHŮZE ORGANIZACE 21.8.2022 
 
Pravidelné akce 
Druhostředeční setkání – září formou pikniku (dle počasí přesun do YoCafe, v další měsíce možná 
alternace YoCafe a Patra, začátek pikniku od 17:00, jinak tradičně od 19:00 
Galibi Deskovky – čas a místo zachovány – Mechanický balet, poslední pondělí, od 19:00 
Sporty zůstávají rovněž beze změny 
 

Ostatní akce dle měsíců 
Září – Queer Ball = GALIBI jako mediální partner 
                               = nutnost zjistit možnosti využití banneru nebo rollupu 
                               = za propagaci volňásky, po dohodě by šel jeden pro Petra Mesaroše 
                               = 10.9.2022, Klub Tresor, od 19:00, téma Once upon a time 
                               = Info na Web 
           Chaloupka = Herby společně s GALIBI 
                                = 16.9 – 18.9. 
                                = Herby dodá bližší info 
Říjen – Seznamovák = 20.10, klub 21, od 19:00 
                                     = Grafika pro IG 
                                     = Index Studenta a případná forma propagace 
                                     = téma – „Hry“ = rychlé stolní hry, pamatovací hry, smyslové hry, na určité hry                
omezený časový limit, aby se lidi mezi sebou víc střídali. 
Listopad – Bowling = 19.11.2022, čas odpoledne 
                                   = IG Grafika 
                                   = Kalendář GALIBI 
                                   = S největší pravděpodobností zase Bowling na Smíchově ( místo jako minule ) 
Prosinec – VOLBY = 14.12.2022 
                                 = Klub 21 
                                 = Vyhlášení voleb nejpozději na začátku Listopadu, oficiální prezentace kandidátů 
na stránkách apod nejpozději do 7.12.2022 
                                 = Při zhoršených podmínkách ( Covid apod ) – opět přes internet 
                                 = vzor volebního lístku 
                                 = Banner a IG grafika  
                                 = volby i online pro mimopražské 
                                 = Vyhlášení výsledků voleb, sčítání hlasů – nezávislý pozorovatel, pravděpodobně 
asi Lucka. 
 

Různé 
• Doplnit Grafiku bez datumu ( Na obnovený IG účet klubGalibi ) pro pravidelné akce 

(deskovky, pravidelko, případně i táborák, chaloupky apod.) 

• Etiketa ( nalepovací ) na láhev „GALIBI pití“, jako cena atd, GALIBINO,GALIVODKA, 
GALIBECHER 

• Instagram účet pod jménem klubgalibi, hodit případný odkaz na web. 

• Soutěže v rámci setkání, kvízy apod, odměny dle možností, v minulosti byla témata jako Dívčí 
válka, GALIBI a ČVUT, Ze života zvířat z intimního úhlu pohledu 

 
Zápis organizační schůze provedl Paul Král. 
 


