Zápis ze schůze Gakyilu v Lipencích dne 27.11.2005

Přítomní: Honzin (H.Vávra),Fialka, Ála, Jitka, Kamil, Honza(H.Trupl), Gábina
Nepřítomní: Klárka, Danielka, Jirka Kučmaš a Jirka Bím


Rekapitulace témat z minula:

Nabídka pozemeku od p.Kučery: měli jsme mu napsat vyjádření, nikdo zatím nic nenapsal. Napíše mu Fialka.

Videotransmise : 
Příprava: proběhla úspěšně
Výklady proběhly, Honzin Vyložil Ganapuju. 
Transmisi obdrželo asi 10 nových lidí.
Nebrali jsme kontakt na nové lidi, Fialka to dá na Web.
	Průběh transmise : Problémy s Webcastem: (F=fakt,P=příčina,Ř=řešení)

selhalo připojení – F: selhal notebook který nás připojoval na Inet (P: mimo naši kontrolu (před tím i potom fungoval), Ř: příště zajistíme instalaci připojení na vlastní nb) (Honza)
Přerušená transmise v průběhu lungů. F: Náš notebook připojený k projektoru neměl adaptér (P: chaos a málo času při přípravě. Ř: Lepší příprava, příště všechny komponenty namístě alespoň 4 hod předem) (Honza a lidé se zařízením)
Selhal záložní notebook , F: DVD se v půlce zastavilo. P: neznámá. možná špatně vypálené DVD. Ř: Ověřit vypálená DVD, raději používat originální. (Honza,Majda)
F,Ř: Před videotransmisí budeme dělat praxe na ochránce a očistu samají. (např. 15.12 05 v rámci Ganapujy zařadíme 108 Nagonů atp.) 
Webcast na Vánoce:
uzavřený, bude probíhat v Gonpě (Technicky zajistí Honza nebo si sežene náhradu), pozvánky na retreat (Honzin – po upřesnění časů)
	Finance. Peníze za poslední Webcast rozdělíme 50/50 mezi Gonpu a poplatky za připojení. 
Webcast na SMS uspořádáme přes špatné zkušenosti s připojením  v Lipencích, provedeme nezbytná opatření, aby proběhl bez problému, a budeme nahrávat záložní stream někde jinde a v případě selhání připojení ho dodáme...(Honza)

Dopis o financování Gonpy: Klárka poslala dopis o financování Gonpy, výsledky (odezvu nevíme, Klárka příště dodá (viď Klárko? :o)))
Změna Jednatlů Dzogchen Os: registrace na FU a ministerstva, bude 6lidí,. Zodpovědné osoby = Gakyil (předběžně zajistí Kamil, zbytek necháme napříště)
Hledání nové Gonpy: Neúspěch. Budeme pokračovat v hledání a zároveň navrhujeme bod 7)
Zútulnění současné gonpy: 
Úklid v neděli 4.12. od 9hod praxe,večer Ganpuja.
Gonpa – osvětlení nové, bílé světlo, udělat venku světlo – (Já navrhnou Otovi) 
	koše, koupit zavírací, prodlouži linku nad koše (oslovíme Jirku Bíma?)
	vyhodit látky, dát rohože.
	vyhodit ledničku  (osobák) a všechno co je od plísně.
	Zajistit pravidelný úklid.
proběhlo jendání o účtu komunity.
Honza – nedodal plán na organizaci Karmajogy.

Aktuální témata

Resumé činnosti Gakyilu: Pracuje se na resumé o činnosti Gakilu, předběžně jsem se dohodli, že ho zašleme Rinpochemu u příležitosti Losaru (Modří, Majda)
Webové stránky: – proběhlo jednání o nové podobě webu. 
	Bylo odhlasováno povolení přístupu pouze pro platící členy a nové veřejné fórum. (Vlk, Modří)
	Nové heslo bude členům zasláno e-mailem v průběhu ledna (platit bude od prvního února) (Ála, Vlk)
V případě finančních problémů je možná domluva (Ála)
 Další typy členství: Projednáme s Merigarem podmínky statutu „sustaining member“ a ostatních nestandardních typů členství.(Modří)
 Rinpocheho narozeniny: – oslava ve čt 8.12. v Gonpě, Ganapuja od 19.00h, pak třeba promítání (spontáně,Modří do programu)
 Retreat s Laurou: – Jitka dá vědět z Margarity, kdy se Lauře bude hodit jej uspořádat. Když jí budou vyhovovat Velikonoce, uspořádáme jej v Lipencích, kdyby se jí hodil jiný termín, zajistíme jiný prostor. (Jitka,příp Červení)
 Retreat s Konstantinem: Pozvali jsem konstantina, ještě se nevyjádřil o datu (Modří)
 Merigarem placení učitelé: Tanec Vadžry. V Merigaru začali platit učitele, což je pro nás výhodné, protože se sníží náklady na retreaty. (Fijalka pošle další info.)
 Problém peníze z výstavy Ralung – u příležitosti retreatu s Rinpochem v Pha proběhla výstava Ralung, vybrali jsme peníze a poslali jim to přes Asisi, ale na cestách Tibetem se zjistilo, že žádné peníze nedostali. Musíme prověřit, co se tedy s těmi penězmi stalo (Milan Polášek, zajistí Fijalka)
 Nabídka pozemeku u Sedlčan: (Danielka Varadínková). Není tam voda (musela by se vykopat studna).1600m2, chaloupky v okolí. Ód Prahy cca 30minut, Cena cca 270 000 Kč. Odsouhlaseno, že se pojedeme někdy podívat. (Kamil by se o to teoreticky staral) 
 Prosincový Webcast – pokladníkovi bude k dispozici tabulka se seznamem členů, kde při placení navíc zaškrtne, kdo platí/neplatí Gonpu, aby se mohly oddělit peníze. (Seznam dodají Žlutí do Gonpy)
 Příspěvek Otovi na mandalu: Tanečníci přispějí individuálně Otovi, komunita to nijak neorganizuje.


Termín příští schůze: 19.00. 16.1.2005, Koordinátor Danielka.

