Porada gakyilu 1.7.2012 skype
Pritomni: 
BLUE – Tomáš, 
RED – Renáta, 
YELLOW – Nikol, Martin, Kuba
Nepritomni – Dana (dovolená), Aleš (nefunguje počítač), Radim a Romana (jsou v Chorvatsku)
Gakyil kompletní 5 členů, hlasování platné prostou většinou
	info Kunkyabling – téměř hotová místnost pro setkávání s veřejností (chybí vybavení, záclony a dveře), nájemníci Nikol a Thinley nastěhovaní (nájem platí od 1.7.), koupelna hotová, potřeba jen koš na prádlo a ručníky (stále neteče teplá voda, protože nemáme kotel), není kuchyně
	Letaky – zpracuje grafiky Riki, univerzalni letak, Pavel Sobek za tanec, Fijalka na jantru, do 20.7.12 – stále trvá
	Koordinator retreatu s Constantinem je nově Kuba Ryška, Dana je na dovolene, přihlášených je 32 lidí, Tomáš předá Nikol kontakty na tělocvičnu u ulice Masná (Nikol se tam zastaví po-út), zvukovou aparaturu – zeptá Marka, nahrávání – doporučí Marek, dharmashop – Nikol/Magda, ubytovani – Nikol/Pavel, ganapůdža – Kuba, tlumočení – Martin Malec
	Web – Martin Kouřim ještě doladí virtuální server s Adamem, Nikol/Martin dodání databázových kolonek
	Smlouva okna – Radim stále trvá
	Praxe Mandarávy – webcast zkusí s Thinleym, zkouška toho webcast v 17,30
	Teamspeak – Filip OK, Dan Kopřiva domluven s Thinleym, Jitka Pivodová dnes začala zkoušet, Lukáš Chmelík, Honza Trupl zatím nic
	Posileni internetu v lingu – nelze z technickych duvodu, Radim se zepta technika z Termsu – stále trvá
	Kunkyabling – vyzva logo poslou Blue, uzaverka 31.7.- ještě není posláno
	Miluj svůj život – mrknem na stránky a pošlem do Newsletteru článek, příští festival říjen 2012
	Ekonom – hospodar je zapotebi PRO, muze byt mimo komunitu PRO(1), PROTI (7)

	Karmajoga Tibetshop (Jakub), Darovaci smlouvy (Nikol), Příjem dokladů do účetnictví (Nikol), Členské (Martin), rozepsat vice, Martin udela mail pro komunitu a da na forum – stále trvá

	Marek a Libor – předávání gakyilu – vytvořit databázi, každá barva zvlášť vytvoří (prostor, peníze, komunikace na miste)


Pristi porada v nedeli 29.7. na skype v 20hod

POZNAMKA

Yellow provoz o prázdninách od 13.8 do 26.8 mimo provoz
Od 1.8 do 13.8 a od 27.8. do 30.9 září budeme fungovat takto:
	Martin bude vybírat schránku a skenovat faktury každé úterý v utery schranka, Kuba bude totéž dělat vkaždý pátek, naskenované faktury budou posílat na yellow mail, pokud nebude Nikol k dispozici, proplatí je Martin, klíč od schránky dáme do šuplíku yellow (do 31.7.)
	tibetshop prazdninova pauza nebude fungovat vůbec
	clenske bude pokračovat normálně zajišťuje Martin
	Martin bued mít na starosti odpovídání nahuzte yellow maily od 1.8. do 30.9


