Zápis ze schůzky gakyilu, dne 24.5.2004

Přítomni:Arnošt Kořínek, Martin Černý, Daniela Virágová, Tereza Stárková, Jiří Rys, Libor Juška. Omluveni: Kateřina Ošancová, Magdalena Hamsíková.

Resty: zda bude v gönpě umístěna knihovna Tibetského kulturního centra – zatím nerozhodnuto, jeví se jako užitečné, jednak i pro možnou argumentaci s úřady (MÚ P-3) pro poskytnutí obecních prostor pro gönpu. Knihovna čítá asi 300 svazků v angličtině, měla by být přístupná veřejnosti, v gönpě nemusí být všechny svazky, ty by se dodaly na žádost ze seznamu. Arnošt zjistí související úhradu knihovny (police) a zhotovení seznamu knih.
     		: investice – tiskařský stroj byl zakoupen ze sponzorského daru
stavba retreatové kabinky byla pozastavena
sponzorský dar 20 tisíc na překlady
dosud není poštovní schránka (v době psaní zápisu je již v gönpě)

Korespondence s Norbunetem a do Merigar Letter – obnoví a zajistí Martin + Terezka
Do gönpy bude přestěhován komunitní počítač.
Retreat s Ninou:koordinátor = Terezka Stárková. 
Je třeba zajistit:
-    na webu nejsou vyvěšeny informace o placení – Arnošt zavolá Jirkovi Vlčkovi
auto s řidičem
rezervace hospody, popř. obědy (Arnošt nebude držet dietu a dá si pivo :))
dárek pro Ninu
nahrávání retreatu – Jiří Rys
text bude připraven (Arnošt, Jiří)
obrázky Mandarávy ? namnožit? (Jiří + Danielka - dharmashop)

Letní retreat v Karlových Varech– Terezka rozešle aktualizovanou verzi, též vyvěsit na web
během retreatu, dne 10.7., proběhne volba nového gakyilu
!!!hledají se noví gakyilové do všech barev!!!
Arnošt doplní rozpis bloků praxí během retreatu
Dharmashop – obstará Danielka Virágová, případně s Fijalkou
průzkum trhu – zájem o retreat na Kumar Kumárí (Jantrajóga pro děti)
Nové kontaktní osoby pro novice: (Jiří Kučmaš v zahraničí) Danielka Virágová, Martin Černý, Terezka Stárková. Hledáme ty, kteří by se mohli věnovat novým lidem (řekli jim, kde můžou najít informace, kde si co koupit, kam zajít apod.), telefonicky se dohodnout na schůzce, dostavit se na ní a věnovat se jim
Video provoz v gönpě – videokazety ve skříňce (pod televizí) jsou určené pouze pro promítání v gönpě!!! (tzn. nebrat a neodnášet!!) Videokazety na půjčování jsou v knihovně!!!
Hledají se karmajogíni(í) na zpracovávání textů– ohlašte se Jiřímu Rysovi, odborně zaučí
Mirror – stále nedoručován – Terezka Stárková „pohrozí“ a zažádá o revizi dlouhodobého neplnění objednávky (ačkoliv byla zaplacena předem)
Dharmashop - nabízí se prodej vonných tyčinek z Francie prvotřídní kvality za příznivou cenu, prodej v komunitě, zájem i z ostatních komunit, Arnošt zařídí nákup vzorku (600 ks z 5 druhů tyčinek). Další prodej (balení,...) v kompetenci žlutých (Jiří Rys)
Retreaty na podzim: Constantino – Korwa Tongtrug (?), Constantino se, jak sám slíbil, přes opakovanou urgenci dosud neozval. (bude kontaktovat Martin)
Laura Evangelisti – Jantrajóga 3. a 4. série, návrh na Kumar Kumárí (průzkum trhu na retreatu v KV) - (bude kontaktovat Martin)
	ev. Rita Rinzai – Tanec Vadžry (bude kontaktovat Martin)
      12. příští schůze 28.6., koordinátor Libor Juška

!!!hledají se noví gakyilové do všech barev!!! Zvažte všichni své možnosti, záměr a motivaci.
10.7. - volba nového gakyilu během retreatu v Karlových Varech   
                                                                                                        Zapsal: Martin Černý

