Zápis ze schůzky Gakyilu 20.9.2004

Schůzky se zúčastnili: Arnošt Kořínek, Martin Černý, Fijalka Turzíková, Magdaléna Hamsíková, Jiří Rys, Klára Markuciová, Tereza Stárková, Jiří Bím, Otto Adamec.
Omluvena byla Daniela Virágová, která poslala své návrhy po Kláře.


1) Rekapitulace úkolů z předchozí schůzky: 

a) Láďa přiveze (do konce října) audio archiv do gönpy, kopírovat kazety bude doma.

b) Do konce září dojde k definitivnímu předání jednotlivých sekcí gakyilu: Fijalka a Magdaléna – modrá, Jirka Bím a Otto – červení, Danielka, Klára a Jirka Rys – žlutí.
Fijalka napíše kontakty na nové členy gakyilu do Mirroru, na Norbunett, okolním komunitám a na naše www stránky Jirkovi Vlčkovi.


2) Úkoly modrých:

a) Příprava na videotransmisi – 2 týdny předem (23.10. – Arnošt a 30.10 - ?) proběhne výklad praxe a poučení nových lidí. Kdo z nových lidí neprojde přípravou, nebude se moci videotransmise zúčastnit. Dva víkendy předtím by se měla v gönpě intenzivněji praktikovat Gurujóga na Padmasambhavu (zajistí Magdaléna).
Ohledně přípravy na videotransmisi oslovíme skupiny v Olomouci, Brně, Plzni a jiných městech.
Noví lidé by měli po transmisi na sebe vždy nechat kontakt. 
Návrh Danielky: vybírání 200,- Kč po transmisi by si citlivější osoby mohly špatně vykládat – je lepší to sdělit předem a prezentovat to jako obětinu nebo prostředek k vytvoření kontaktu s naukou.

b) Rozesílání informací – zatím bude rozesílat ještě Martin nebo je k dispozici adresář Terky v gönpě. 
Pro usnadnění práce s rozesíláním info oslovíme později odborníka, který by nám vytvořil databázi adres podle kategorií (členové Komunity, noví lidé atd.). K ní by pak mělo přístup více lidí z gakyilu. 
Obecně se bude posílat méně informací, více se bude využívat nástěnka na webu a v gönpě, bude se předpokládat větší aktivita lidí samotných.

c) Kontrola aktuálnosti webových stránek.

d) Na návrh Jirky Ryse oslovíme Rinpočheho, jestli by nepřijel do Prahy (asi nepřijede) a také Jima Valbyho. Zjistíme, kdy bude v Evropě nejbližší zkouška SMS.

e) Magdaléna bude od 15.10 do 25.11. mimo ČR, fungovat bude po tu dobu Fijalka. Ta koncem října odjíždí asi na dva týdny, takže po tu dobu nebude modrá sekce fungovat na 100% - omlouváme se. (Fijalko prosím upřesni to – díky)


3) Úkoly červených:

a) Příprava retreatů: 
-  s Constantinem Albinim (zhruba zařízeno). Koordinátorem je Otto Adamec.
-  s Laurou Evangelisti a Oliverem Leickem (ve spolupráci s modrými).

b) Legalizace našeho sídla U Božích bojovníků (provede Otto (?)).

c) Návrhy Otty ohledně ganapúdži – provádět před ganap. v gönpě praxi (od 17:45), důsledněji kontrolovat, aby na oltáři nezůstávaly obětiny pro Mistra do druhého dne (ani jiné zbylé obětiny). Jeho návrh stanovit konkrétnější pravidla nebyl přijat.

d) Zprovoznění tiskárny v gönpě – Otto zajistí kabel, Martin ji pak zapojí.

e) Vybírání pošty U Božích bojovníků (máme už schránku) bude dělat Otto, dopisy budou v kanceláři.

f) Terka navrhla vytvořit soubor (v komunitním počítači) s praktickými informacemi, které se nastřádaly během funkčního období předchozích gakyilů a tyto informace archivovat, aby noví nezačínali opět od nuly.


4) Úkoly žlutých:

a) Předávání žluté sekce bylo rozděleno do tří měsíců kvůli účetnictví, „vše je dobře ošetřené a průhledné“. Koncem roku se změní jména lidí nahlášená za  o.s.Dzogčhen (kdo to bude se rozhodne později).

b) Dharmashop – Distribuce časopisu Zrcadlo pro členy Komunity (zajišťuje Jirka Bím). Budeme taky využívat pokud možno návštěv praktikujících z jiných měst a posílat Zrcadla po nich, Jirka osloví lidi, kt. mají zájem o časopis. Se Zrcadlem se budou posílat i nové texty. 
Malá píseň není na seznamu textů pro veřejnost, nebude se tedy volně prodávat. Arnošt se na to ještě zeptá Igora Legatiho.
Žlutí se chystají do konce září provést inventuru knihovny a dharmashopu.
Do knihovny a k textům mají přístup jen žlutí a Jiřina, takže nikdo jiný by neměl zámek otevírat, jinak riskuje ztrátu cti.  
Věci, které přivezl Martin Špíma na prodej se většinou už prodaly a přinesly zisk Komunitě.

c) Přišla odpověď z Merigaru ohledně přepalování CD a DVD (zjišťoval Jirka Rys) – budeme je moci dál pálit, ale musíme si nakoupit nové mastry na CD, pošlou nám také grafické soubory obrázků na přebaly. Budeme odvádět určitá procenta Merigaru, ale ceny přibližně mohou zůstat. Nesmíme je nabízet jinde než v Čechách (a na Slovensku). Za pálení bude zodpovědný Martin Černý.

d) Placení gönpy – Jiří Rys navrhuje snížení částky na 250,- Kč měsíčně. Protože potřebujeme peníze předem, navrhnul pro jednotlivce možnost zvýhodněného předplatného, kt. činí 2500,- Kč na rok.

e) Na návrh Danielky provede Klára revizi všech předchozích zápisů ze schůzek gakyilu aby nezapadly věci, které je ještě třeba udělat.

Zapsala Magdaléna Hamsíková

