Porada gakyilu 7.7.2011
Přítomní 7: Kačka, Nikol, Spáňa, Warp, Julis, Evka, Marek
Nepřítomní 2: Dalibor, Radim
Gakyil je usnášení schopný.
	report o penězích – finální rozvahu budeme mít v momentě, kdy účetní dopíše odvolání na FÚ, kde nám hrozí pokuta za neplacení DPH, toto se stane nejdříve v půli července, rozvahu předloží Nikol na další osobní poradě gakyilu (předběžně v září)
	Web Martin reportoval stav webu, nikdo se nepřihlásil na tvorbu ani an grafiku, návrh udělat „vnější web“ =  pro veřejnost (to co jde vidět bez hesel) ve spolupráci s Laďou, s tím, že návrh grafiky bude 12.7., 4000Kč odsouhlaseno z komunitního pro grafika, Martin pošle fakturu, samtný hotový vnější web by měl být do 31.7. s tím, že texty budou použity překlad z Merigarských webů
	„vnitřní část webu“ budem muset finančně podpořit, jelikož naprogramování vezme 500hod práce, Martin udela analýzu, kolik by to stálo a uvidí se
	Info o CZPC – Vzácná váze je vysázena, je an korekturách a v srpnu by měla jít do tisku, vydání na Valné hromadě, ostatní tituly Zernga, Invokace Samantabhadry a Píseň vadžry vyjdou během léta
	tanec Mega akce v Rytířské – Nikol vytvoří registraci s otázkou, zda tanec v Rytířské ohrozí retreat s igorem a opačně, akce neproběhne jako Mega akce, jde o celkem špatný stav budouvi, vzhledemk tomu, že se bude tančit venku, je navržen termín 1-2.10. a i to už může být ošklivo, p. Koláček dřív nebude v ČR, jeho amnažer zajistí výzdobu (kobrec a pokryje stěny látkou), jakmile bdue jasné, že akce je podpořena tanečníky, vyzveme Margit, Lenku z Dráž´dan, Zolyho z Maďarska, zda si nechtějí jít zatančit s lehkým vedením veřejnosti, nejde o klasický retreat. Komunita nákladově nula, den je významný, dobře vybraný.
	ling team a aktivity kolem lingu přes léto – odsouhalsení mikroteamů nevede k náhradě lingteamu, jehož pravidla nestihneme před létem odsouhlasit, mikroteamy mají přemostit toto období léta, aby práce nestála, na pravidla se podíváme a vyjádříme se na kecátko, mikroteamy – kuchyně, zahrada, pitná voda, betony 

add kuchyně – informace o teamu do newsletteru, ale až poté, co bude vyřešena pitná voda, zváží se typ kuchyně ve více variantách – zděná (již schválená), klasická, nerezová, team to navrhne gakyilu
add pitná voda – na poradu přišel Filip a navrhuje použtí filtrů na reverzní osmozu, návrh, že Dan Mikušík udělá zdarma rozbor, Květa zajistí proutkaře a celý „hydroplán“ = schváleno 2-3tis, Filip a Martin dají dohromady návrh řešení filtrů jako podklady pro gakyil, pokud budou filtry potřeba mohou e koupit bez marže od Dana, který to zdarma namontuje
add zahrada – Jřina, Štěpán, Daniela budou Nikol obvolání a dotázáni zda chtějí pracovat na návrhu zahrady, ten dodají poté, co Pepa a Radim řeknou, co kde nemůže být a zakreslí se to do plánu pozemku
	 retreaty na podzim a do konce roku

26.8.-1.9. Aldo, Kunye II, Phendeling
23.9 Rita, procvičování kroků Písně vadžry pro kohokoli, Phendeling
24.-28.9.Rita, 2 část Písně vadžry pro začátečníky, phendeling
1.-7.10. Igor, SMS 1 level, Phendeling
8.-9.10 Igor, Shine, Phendeling
17.-20.11 Rita, 3 část Písně vadžry pro začátečníky, Phendeling nebo jinde (v případě sněhu a špatné dostupnosti)
3.-.8.12. Aldo, Kunye III, Phendeling enbo Praha
Kunye druha serie – pro rok 2012 domluví Nikol s Aldem v MW termíny
	vyrocni schuze v lingu  odsouhlasena na 10.9.2011,, dobrý den, bude ještě teplo, neděli využijeme ke společným praxím, součástí programu valné hromady křest Vzácné vázy a vázová tombola, z přítomných gakyilů nikso kromě Martina a Nikol nechtějí dále pokračovat v gakyilování
	aktualizace kalendáře reteatu navrhovaný Fabio Kumbhaka nebudeme pořádat, neboť se kryje s Ritou 2.část, Julis by měl zjistit další jiné termíny, třeba už na příští rok
	danove priznani za rok 2010 úspěšně odevzádno, daň neplatíme, účetní byla spokojená s podklady, ale nárůst položek byl tak velký, že navrhuje odměnu 10tis – schváleno, a také navrhuje se nad tím zamyslet do budoucna, za položku se v Praze účtuje 10,-, což při 2741 položkách jsou nemalé peníze
	dark kabina – Filip dodá návrh az skupinu dark kabiny, chtějí dělat osobní propagaci v MW, kabina ze slámy, podrobnosti mailem
	pripojeni cestiny na verejny web Shangshungu (odpada nutnost teamspeaku pro nove lidi) – zeptame se v MW, zajistí Julis, Modří se už ptali,a le nemají zatím odpověď
	spravcovstvi – je slozite, Marek dal pokracovat nechce, protože je těžké dohlížet nad plněním pravidel, které jsme vydali, podle Marka by tam musel správce bydlet, stejně tak Marek prosí o odpuštění práce pro gakyil po Valné hromadě, neb má nějaký retreat
	porada pražské části gakyilu 12.7. v 18,00, postup poslední fáze dola´dování gonpy
	.otevření se jiným budhistickým skupinám formou pozvání na karmajógový víkend 30-31.7. schválen, jen bez slibované slevy na retraty, Marek se bude snažit zajistit nějaké obfveselení (muziku atp.), aby karmajogu více lidem zpříjemnil a motivoval
	Knihovna je naprogramována, apliakce je na internetu, aktuálně se polepují knihy čárovými kódy a dávají do databáze (Jiřka Vlčková), poté se spustí provoz, bude-li připravena uzamykatelná skříňka, zároveň budou lidi vyzváni, aby si napsali, ajké knihy by do knihovny chtěli dokoupt
	Cipiskuv dharmashop – koupena vitrína, vše se přestehuje a uzavře, nadále se o to stará daniela Virágová, jde to mimo komunitu resp. Gakyil, spolupráci an prodáváním si daniela domluvila s magdou a ondrou
	nastenka Shitra bude v koncepci poslední fáze gonpy
	budeme participovat nebo prodavat v MW v srpnu? - stanek 100EUR, pripadna participace s Cipiskem? Kačka pošle dotaz do MW, že bychom prodejemi podpořili ling, zda je cena stále 100EUR, nemáme moc co prodávat, takže investice 100EUR za každý retrat je vysoká
	uděláme prezentaci lingu, prezošky dodá julis, udělá Nikol ve spoluipráci s Alešem
	Dotaz Evi, zda je Losar 2012 spojen s Yeshim – gakyil o tom nic neví, ale losarovská skupina to plánuje, Spáňa zjistí co a jak
	Příští porada domluvena není, neboť všichni jedou někam, pokud se nás sejde dostatečně mnoho v MW, můžeme zaúřadovat tam, jinak paltí 10.9. Valná hromada, na kterou je se potřeba připravit – budem řešit v barvách mailem, v případě potřeby, zvoláme skype konferenci


