Porada gakyilu 8.5.2012 skype
Pritomni: 
BLUE – Dana, Tomáš
RED – Renáta, Aleš 
YELLOW – Nikol, Martin, Kuba
Nepřítomni: Radim, Romana
Gakyil kompletní 7 členů, hlasování platné prostou většinou
	info Kunkyabling – rekonstrukce probíhá plynule dle plánu, aktuálně se škrábou zdi a obkládá koupelna, rozpočet dle daru, objednáni lakýrníci na okna, dvěře a radiátory, na karmojógu chodí Pavel a Nikol, občas pomůže Viktor, Jiřka, jednou byl Tomáš B., obecně lze říci, že karmajóga není oblíbená ani v Praze 

Kunkyabling by měl mít svoje logo, na nečem dělá Riki, Modří pošlouvýzvu na komunitu se zadáním dle instrukcí z norbunetu, materiály z norbunetu jim přepošle Nikol
	návrh na udělání knížky o Phendelingu (2dil) pro Rinpočheho jako dárek na retreatu v srpnu v ME nebo v září v MW, podle toho jak to vyrobíme, obsahově o obou našich linzích, Modří vyzvou komunitu o pěkné fotografie do knihy
	koordinator retreatu s Ninou Dana, Phendeling, Ales zařídí penzion, Martin Kouřim za yellow kasa, Dana napíše Fijalce o tip na dárek pro Ninu
zpětnou vazbu do Moskvy jsme poslali, reagovali na to 4 lidi, vesměs stejné názory
	Merigar pod hvězdami – nedaří se nám na to sehnat lidi, nemáme hlavního koordinátora, Nikol se zeptá Georgeho jak to vypadá v Madarsku, Dana napise do ME a informuje je o aktuální situaci u nás
	webcasty - primy stream cestiny dle Tomáše funguje, překladatelé si to pravděpodobně nestačili nainstalovat, před dalším webcastem uděláme malé školení

Webcasty Mandárava – podle španělského gakyilu na nás přijde řada v červenci nebo srpnu, kandidát Radana, určit termín tak, aby nám nezasahoval do retretu s Constantinem
	Phendeling - porada lingteamu proběhla v malém počtu, nejsou žádné věci k odsouhlasení pro gakyil, obecně Filip pracuje stále na původním plánu dark kabiny, z teamu odstoupili – Daniela Virágová, Viktor Varga a Vladislav Dobrovodský
	prihlasil se nekdo Modrym na vyzvu na yellow? Neprihlasil, zkusíme kontaktovat přímo vytypované lidi poté co nám předloží specialista na procesy doporučení k rozdělení činností mezi yellow-hospodáře-účetní
	zhodnoceni retreatu s Lukasem – ekonomicky OK, ucast 5-10 lidi, ma smysl, pokud ma Lukas zajem nadale pokracovat, návrh Čo na jaře
	termin velke schuze v Praze zatim v plenkach , je rozumné ho dát ke konci roku, odsouhlasena Praha, pronajmout tělocvičnu nebo nějaký sál, Nikol chce odjet na 3 měsíce na Tenerife, hledáme společný možný termín mezi retreaty

Pristi porada 10.6. na skype v 20hod

