Zápis ze schůzky gakyilu 18.7. 2005

Přítomní: žlutí (Danielka Virágová, Klára Markuciová), červení (Jiří Kučmaš, Jiří Bím), modří (Fijalka Turzíková, Magdaléna Hamsíková)

1. Retreaty 
– na web pověsíme program retreatů v Čechách nejlépe na rok dopředu, pošleme ho taky okolním gakyilům, Jirka Kučmaš vyrobí pozvánku na retreat s Ninou a Fabiem a rozdáme ji také v Merigaru

Retreat s Fabiem na kumbhaku, Jitka sežene údajně tělocvičnu zdarma, bude to po dvou a půl hodinách vždy večer, v neděli dva tuny denně. Fabio má čas 25. – 31. 8., retreat by mohl být 26. – 29.8. Ubytování zařídí červení. Protože musíme Fabiovi zaplatit kurz v plné výši 120 euro, retreat bude stát asi 1500 Kč.

Retreat s Ninou Robinson bude 12. – 18. září v Lipencích u Prahy, je třeba sehnat čudlen, cena se bude pohybovat kolem 2000 Kč

Margit navrhla termín 14. – 16. října na Tanec vadžry, na tyto dny je rezervován sál Dr. Fürsta, cena by se pohybovala kolem 600 Kč za celý retreat, kdo zaplatí do určitého data předem (upřesní se), bude platit 500 Kč, na místě 600 Kč, na den 200 Kč
Margit se také chystá na zkoušku na učitele Tance Písně vadžry, tak počkáme, až ji bude mít, a pak ji pozveme na několik výkendů na tento retreat.

Retreat s Jakobem Winklerem pravděpodobně v prosinci, dohodneme se s ním v srpnu v 
Merigaru 

Dále chceme oslovit Constantina na retreat na praxi kontemplace, také by rád do Prahy přijel Adriano Clemente, poprosíme ho o naučení výslovnosti, melodií..

2. Otázka odvádění podílu členských příspěvků našemu Garu – Merigaru
Fijalka s Arnoštem byli v Merigaru za Alfredem a dohodli se, že jim ty peníze odevzdáme, ale můžeme si požádat o finanční podoporu Merigaru, který nám zase peníze pošle zpět, když jim předáme papír s přesně vypsanými položkami za co je utratíme. Projek udělají žlutí do srpnového retreatu.
Dále Ješeho projekt ohledně výše členských příspěvků přeloží Jirka Kučmaš a rozešleme to všem členům, aby už napříště nevznikaly žádné nejasnosti (viz dotaz na webové nástěnce).

3. Překlady
Musíme poslat nebo přivést do Merigaru pro Margit všechny přeložené knížky, které ještě nečetla, týká se to hlavně Vzácné vázy

4. Webcasty
Rinpočhe slíbil, že budou 6x do roka, jako webcast budou možná i transmise, takže je třeba zajistit v gonpě dobré podmínky pro audio příp. video webcast. Magdaléna přepíše a přeloží Constantinův výklad celosvětové transmise z posledního webcastu. Může to pak sloužit jako podklad pro naše výklady před každou transmisí pro nováčky.

5. Webové stránky
Do třetí úrovně pouze pro členy dáme nástěnku s názvem „Info gakyilu“, kam se budou dávat všechny naše info a info z gakyilnetu (hlavně o webcastech, kt. jsou jen pro členy), takže už nebudou přístupné pro nečleny, resp. pro lidi, kteří mají transmisi, ale nejsou členové. Stávající nástěnka se nechá, ale bude se jmenovat „Vzkazník“. Takto se nebudou ztrácet důležité informace o retreatech atd. mezi kvanty osobních vzkazů.

Zapsala Magdaléna Hamsíková

