Zápis ze schůzky Gakyilu 28. 2. 2005


Přítomni byli: Klára Markuciová, Danielka Virágová – za žluté, Jirka Bím – za červené, Fijalka Turzíková a Magdaléna Hamsíková – za modré
Zápis zapsal: Magdaléna Hamsíková

1) Retreat na jantrajógu
-  text pro 3. sérii janter přeloží do retreatu Překladatelská skupina, Arnošt dodá překlad do 15. 3.
- Laura stále neodpověděla, zkusíme to přes Thai a Madvěda, s reteatem ale počítá, je třeba jen doladit přesný termín
- Jirka Bím bude koordinátorem, zajistí ubytování pro Lauru a pronájem tělocvičny

2) Distribuce textů a texty
- distribuce textů mimo Prahu funguje dobře
- je vypracována a připravena komisní smlouva pro knihkupectví, pokud by ji požadovalo
- červení budou oslovat konkrétní lidi, v jejichž blízkosti je nějaké knihkupectví, kam by se texty daly dát do prodeje
- Jirka Rys by měl dodat pro archivaci masterverze hotových textů na CD
- v březnu, až přijede Lukáš (kolem 17. 3.), by se měl Gakyil sejít s překladatelskou skupinou ohledně financování překladů atd. - všichni členové komunity jsou na tuto schůzku srdečně zváni
 - červení by se měli postarat o sešití a oříznutí připravených textů
- je nutné dotisknout další hotové texty

3) Work exchange při retreatech
- lidi, kteří dostali slevu na retreat s Constantinem v rámci work exchange a ještě si neodracovali vše, budou osloveni, aby pomohli s tiskem a zpracováváním textů. 
Příště budou lidi na work exchange také osoveni raděli později, pokud se nenajde nějaká
nezbytná práce během retreatu
- evidenci a kontrolu nad work exchangem přebírají do své správy červení

5) Aby gakyil věděl, jaké je mínění členů komunity ohledně koupě pozemku (jestli je o to vůbec zájem a kdo by se případně na koupi podílel finančně a za jakých okolností). Uspořádá se jakési referendum po internetu s dotazníkem. Napíše Magdaléna. 

6) Byl schválen finanční dar 25 euro, o něž nás požádali z Mirroru kvůli jejich finačním potížím

7) Snažíme se najít jiný, levnější způsob připojení k internetu, protože stávající způsob přes mobilní telefon je pomalý a drahý, také přemýšíme o změně ...squirrel

8) Do příště bychom se měli zorientovat v copyrightech za Křišťál a Dzogchen 
    
9) Napříště se veškeré koupě knížek z Merigaru bude lépe koordinovat a konzultovat s celým gakyilem, hlavně se žlutými, abychom nekupovali někreré tituly omylem dvakrát

10) Ohledně retreatu s Rinpočhem v Budapešti
- budeme komunikovat s tamním gakyilem a dáme zde vědět o ceně retreatu a možném ubytování

11) Výroční schůzka gakyilu
- jelikož se nashromáždilo více témat k řešení, k nimž by se měli vyjádřit všichni členové Komunity, bude na sobotu 9. 4. během polední pauzy na kurzu jantrajógy vyhlášena výroční schůzka gakyilu- stálo by za to napsat i adresu a v kolik bude ta polední pauza, pro ty kteří  přijedou na schuzku aniž by byli na retratu.

12) příští schůzka Gakyilu se uskuteční 21. 3. 2005 od 18:00 hod. 

Všichni členové Komunity jsou srdečně zváni a velmi vítáni!



