Schůze gakyilu 15.11. 2006, Gonpa
Přítomni: Honza Vávra (koordinátor), Alena Plassová (zápis), Tomáš Böm, Radana Lencová, Míša Zusková, Michal Kuneš, Pavel Spanilý, Riki Watzka
Omluveni: Honza Trupl, Daniela Virágová a post i Kamil Polách
chvíli: Rudolf Fischer

	
1)	Ruda – schůzka s Michalem a Honzou Truplem neproběhla, protože se Ruda spletl. Nyní nám předložil, to co chtěl. Motorky se odstěhují již 1. prosince, nabídka výhodné koupě záclon, ale přesto stojí 11 000,-. To jsme nakonec nerozhodli, je třeba o tom jednat příště. Ruda nám také vysvětlil jak hospodařit s teplem v gonpě - je třeba nechávat otevřené velké dveře do gonpy a topení se nastavuje termostatem, nestlumují se radiátory. Základní pravidla sepíše Michal Kuneš a vyvěsí v gonpě.
	
	Nájemníci v gonpě: Peter končí v listopadu, Michal Š. už skončil, Jano pravděpodobně končí v prosinci. Od listopadu se nastěhovává Aleš Prudil. Na dva volné pokoje už jsou dva zájemci – přes Jožu praktikující z Trenčína (napíše email Ále), a Vašek (nový praktikující).
2)	Přespávání v gonpě
	Když chce někdo ze Slovenska přespat v gonpě, budou kontaktovat Martina Erharda, který jim předá klíče. Martina se ještě zeptáme a Honza V. dá kontakt na Martina na web.
3)	Michal K. má nápad koupit dům pro gonpu, zjistí naše reálné možnosti.
4)	Registrace na mezinárodním webu
	Jsme již zaregistrovaní na mezinárodním komunitním webu, Honza ještě zaregistruje některé z nás, kteří budou kontaktními osobami za ČR. Zatím zaregistruje z každé barvy gakyilu jednoho a Danielu Virágovou za autorská práva a texty.
5)	Transmise: proběhla v pořádku, zafungovala pravděpodobně úterní praxe na ochránce. Připojení nespadlo, přišlo plno nových lidí (asi 15), celkem asi 40 lidí. Organizace byla plynulá. Akorát zvuk byl slabý, možná by se hodily nové bedýnky.
6)	Společenský rozměr reorganizace komunity
	Staří členové komunity se ztrácejí a noví už je neznají. Jak to udělat, aby se propojovaly staré a nové struktury komunity? Jak více rozvíjet celokomunitní český život? Diskuse o složitosti webu pro lidi...gakyil se zaučuje do používání interních stránek...
7)	Předání práce gakyilu
	Starý gakyil předá novému (každá barva zvlášť) do příští schůze všechno důležité, napíše své procesy na papír a předá novému. Předávat kompetence pozvolna.
8)	oslovení Rinpočheho: zatím odložíme zvaní Rinpočheho a modří mu napíšou dopis k narozeninám a dle uvážení jej požádají o přidělení jména pro naši gonpu, náš Link. Rinpočhe má narozeniny 8. prosince, v pátek. Na tento den uděláme večer Ganapudžu. O víkendu 9. - 10.12. proběhne retreat na Zelenou táru. Pavel Spanilý si bere na starosti, že sežene někoho, kdo bude překládat výklad z DVD a bude zároveň schopný praxi dovyložit. Dopoledne v sobotu proběhne výklad, pak se bude praktikovat. Zároveň Pavel zajistí, aby tu bylo otevřeno, gonpa přístupná. Honza V. udělá pozvánku a rozešle ji.
9)	retreaty na další rok: diskuse o dublování retreatů se Slovenskem – je výhodnější, aby byly retreaty s jedním učitelem za sebou na Slovensku a v ČR? Nebo raději v jiném čase? S Rikim předběžně domlouváme 2 retreaty pro začátečníky a 2 retreaty pro pokročilé, v Praze i v Brně na tanec Vadžry (Riki dá do 26.11.Honzovi vědět). Jitka telefonicky zkontaktuje Constantina a bude snaha domluvit se se Slováky, abychom si vyšli vzájemně vstříc v termínech a místech. Druhý retreat bude s Igorem Berkinem, domluvená je s ním SMS Base. Oliver Leick rád přijede a udělá 7. Lojong a přípravné praxe na SMS (v únoru, v březnu). V létě by mohl přijet Michael Katz. Pak si zažádáme o 1. sérii jantrajógy ve volných dnech v roce a počkáme, koho nám přidělí. 
10)	Losar: 18.2. v neděli, zájem zatím není organizovat Losar pro ostatní komunity jako před dvěma lety, ale do příští schůze si každý rozmyslí, jakou měrou se chce podílet na organizaci Losaru mezikomunitního nebo vnitrokomunitního. Zároveň, kdo má jaké kontakty na jiné komunity, tak zjistí, zda a kdo co na Losar chystá.
11)	Příští schůze bude specielně zaměřena na Yesheho reorganizaci komunity, pustíme si DVD, a zároveň se rozhodneme o Losaru.
12)	Adopce: Danielka navrhuje napsat Tibeťánkovi dopis, my to podporujeme a souhlasíme se vším, co říká.
13)	Silvestr: necháváme na příště, webcast bude v gonpě, tady může i probíhat silvestr, pro ty, kdo budou chtít.
14)	Loterie: Michal pošle znovu email ohledně loterie. 
15)	Jirka Bím má na starosti odesílání knih a textů, kdo ta za něj převezme? Pavel Spanilý dá na forum, zda by si to někdo vzal na starosti. Ale jedná se o předání kompetencí v rámci barvy gakyilu, Jirka se o to postará sám, Míša mu to vzkáže. 
16)	Retreat na Mandarávu: probereme příště
17)	Příští schůze: pondělí 4.12. od 19 hodin, koordinátor Honza Trupl, téma reorganizace komunity a rozhodnutí o Losaru
18)	Příští řádná schůze gakyilu: úterý 12.12. od 18:30, koordinátor: Tomáš Böehm

