Schůze 28.4.2021
přítomni:
Martin Škobis
Martin Erhardt
Jakub Ryška
jiřina Vlčková
Pavel Rusinko zoom
Máňa Boučková zoom
Matěj Bošina zoom
omluveni:
Lukáš Běhunčík
Jiří Langpaul
- Elias Capriles
Kuba od Eliase zjistí přesný program a domluví téma retreatu
Matěj retreat zpropaguje
retreat bude i zoomovaný, dá se do registrace, žlutí vymyslí cenu
koordinátor Kuba, na r. nejede , hledáme koordinátora přímo na místo
za žluté Máňa
za červené Martin + Matěj
kuchař Jiřina
Ondrovi se dá vědět, aby všichni , kdo se nebudou účastnit retretu opustili dormitory
nejpozději v poledne den před retreatem
dark
- karmajoga v Phendelingu
víkend 11. - 13. června
- Tanec na mandale 16. - 22. července s Adrianou přes zoom
modří napíší Lene Tchernobay, zda by vedla prohlubovací kurz, pokud by nemohla budeme
pořádat pouze společné tančení
Milan Polášek výhody jak instruktor
Ondra na barvy nasdílí registraci na dark
zeptá se, zda by bylo možné aby rezervace na tu dobu mohla být přesunuta
v opačném případě bude instruktor ubytován v dormitory, případně penzionu
koordinátor Martin
na místě...hledáme, Máňa se zeptá Martinky Krejčové
- Retreat s Fijalkou 1. - 6.července
zatím nemáme koordinátora

- Malovací kurz s Ondrou
Lukáš komunikuje s Oliverem Leickem, zatím nic jasného
- Khaita Dance school s Adrianou
není znám termín, nejdříve příští rok

Adriana komunikuje s modrými
- Khaita s Petrou Zezulkovou
mohl by být druhý víkend v srpnu a později
Kuba domluví s Petrou
- retrety na podzim zima
modří do příští schůze navrhnou na základě ankety, potré osloví instruktory
- Společné praxe zoom
Kuba oslovil ostatní lingy ohledně spolupráce, zatím bez úspěchu
Květka Švédová nabízí společný zoom s ME, bylo by jako doposud + možnost překladů
cena by se rozpočítala mezi zúčastněné, musíme zvážit, zda cena adekvátní
technické věci od Květky zjistí Kuba s Matějem, domluví zoom
- Spodní pokoje v Kunkyablingu, pronájem
cena pokojů navýšena na 7500, + případné doplatky za energie s tím, že na pokoj
instruktory je sleva 500Kč
hlasování: 7 pro

