Zápis ze schůzky gakyilu 10.7.2006
přítomni: Ala, Daniela, Honza Vávra, Gábina, Honza Trupl

1. adopce
po dlouhých peripetiích se dostáváme k adopci Tibeťánka! Viva
Daniela pošle Kamilovi částku a formulář k odeslání Slang-Shung
2.retreat na Mandarávu s Ninou
- momentálně není možný pronájem v Lipencích, i značně podražili
- Gábina zkusí prozkoumat možnost pronájmu na Hluboši (28.10. – 5.11., od 27. 10. večer)
- modří ujasní termín s Ninou a Slovenskem – Jožo
- koordinátorem retreatu ??? (Jitka?)
3. khumbaka a Fabio
- koordinátor retreatu Jitka
- Honza napíše na Forum dotaz bydlení pro Fabia
- Jirka Bím zjistí možnost tělocvičny na Hájích do 2.8.
4. pojištění
- malé náklady - zhruba 400-800Kč/rok
- Gábina zjistí podrobnosti do další schůzky, Ala ji přepošle smlouvu
- pojištění majetku – náš majetek zhruba v hodnotě 250 000,-
5. retreat na Tanec Vajry s Ritou
- výdělek pod 5000,- věnujeme celý do Fondu na mandalu, nad 5000,- si komunita nechává 20%  Daniela
6. gonpa
2 pokoje pronajmutí
1 pokoj bude pronajat od září – zájemce Michal Sasma, přijede se představit na transmisi 4.8.
4. pokoj: bude sloužit pro ubytování mimopražských, na osobní ústraní, případně jako pokoj pro děti
Cena za gonpu:
neplatiči: 50,- / návštěva gongy či za přespání v gonpě
přespání v pokoji: 150,-/noc/ osoba (maximum 3 lidé)
ústraní: pouze pro členy, zdarma, možnost volného přispění na spotřebu vody a elektřiny, případně zapojení do karmayogi
karmayoga – na starosti Honza Trupl a Daniela Vir. (přehled o práci v oblasti textů a dharmashopu)
- inzerce o pokoji (mail komunitě a forum) – Honza Vávra
- pokoj ohledně obsazenosti a zabukování na starosti: Honza Trupl
- vytvořit stejnou tabulku jako na kalendář gongy pro obsazenost pokoje – modří ve spolupráci se správou IT
7. program gongy  
28. – 30. Guruyoga na Padmasambhavu a explanation
So 29. od 10:00 vysvětlení praxe pro nové
4.8. transmise v 5:00 ráno
4.-6.8. pokračování v guruyoze na Padmasambhavu, vysvětlování základních praxí – Short Tun, Guruyoga, Ganapuja
- koordinace modří

vždy 1 víkend v měsící: Yantrayoga (Honzin)
                                         studium SMS (Honzin svolá skupinu SMS)
                                         praxe na jidam

1. víkend s Yantrayogou – zorganizuje Honza Trupl

8. knihovna
Daniela Vir. nakoupí nové české tituly do naší knihovny v hodnotě do 2000,- Kč, poté dá vědět komunitě mailem
prodebatuje seznam titulů v AJ s Dan. Var (amazon)

9. Copyright na CD, MP3
Daniela Vir. sepíše dopis, pošle gakyilu ke zkouknutí a připomínkám

Cipísek vydělal komunitě 590 EU jako 20% provizi z prodeje v Merigaru - díky

10. třeba zařídit potvrzení o IČO (vzít alespoň 2x), nutné razítko
Daniela Vir. (kvůli praci nestihla, Honza Trupl zařídil – díky Honzo moc!!!)

11.
Vytvořit inzerát na pronájem U Božích bojovníků – Honzin – rozpošle komunitě, ta rozpošle dále známým, atd.



bod do příště: poskytovat pokoj na ústraní i pro nečleny? V hodnotě 150,-/den?   Ano/ne???
návrh: členi zdarma a free donation ( karmayoga)
           nečleni, jiné skupiny – flexibilně, dle okolností

Příští schůzka St 2.8. od 18:30 v gonpě v kuchyni
koordinátor schůzky neurčen
Přijďte prosím včas




          


