Schůze gakyilu 27.1. 2007

Místo: Baba, Jarní ulice

Přítomni: Honza Trupl, Honza Vávra, Daniela Virágová, Alena Plassová, Radana Lencová, Gábina Ouřecká, Pavel Spanilý, Tomáš Böhm, Míša Zusková

 Omluven: Michal Kuneš

Projednané body

	Karmajóga textů – do kalendáře gönpy se dá termín sobota 10.2., ideálně napsat na letáček i do gonpy, kdo má zájem pomoci, domluví se s Magdou Hamsíkovou, za gakyil bude nápomocen Tomáš Böhm v sobotu, případně Pavel Spanilý v neděli, pokud se  tisk protáhne
	Je třeba ověřit u Michala Kuneše jak to vypadá s ověřením tun booku a zařizováním právních záležitostí (osoby, účet atd.) Michal + Ala Plassová


	Heslo na web komunity do členské sekce - letos necháme do Losaru, nebudeme komunikovat veřejně členům, příští rok budou příspěvky také do Losaru
	transmise – 4x příprava ve středu 1 víkend předtím – nácvik s Davidem Tumpachem, potom 24 hodin naggon,  pátek 2.3. nácvik večer, transmise ráno ve 4 hodiny, potom retreat na gurujógu bílého a, Otta udělá po transmisi prezentaci tance a letáčky na tanec, týden potom totiž bude následovat retreat pro začátečníky; výklady a komunikaci transmise zajistí Honza Vávra
	závěsy do gonpy – jsou jednoznačně potřeba – pohled dovnitř, hluk – nyní se vyrábí, Ruda Fišer zaplatí, potom komunitě vyúčtuje na fakturu. Zároveň Ruda přispěje částkou 3000,-.
	Lokální zástupci komunity a komunikace s regiony –  na webu budou vytvořeny sekce pro jednotlivé skupiny ve členské sekci, které buou moci editovat, Danielka Virágová pošle nové kontakty správcům stránek a modrému gakyilu, vytvoříme manuál pro lokální zástupce (modří). Dále letos víkendový retreat, který bude srazem celé komunity a  případně ho spojíme s velkou schůzí. Na příští schůzi naplánujeme přibližný nebo konkrétní termín a kdo  bude zajišťovat organizaci a budeme hledat prostor cca pro 100 lidí. Založíme také tajné kecátko pro celorepublikový gakyil a na sletu komunity nově zvolení zástupců v konkrétních místech.
	LOSAR – koordinační schůzka je 4. února, 6. února od 17.30 druhá prohlídka prostoru.
	Přístup na tajné kecátko gakyilu– komu můžeme přidat přístup? –Rozhodnuto, že na kecátko bude mít přístup také: Tereza Stárková – zástupce CZPC, zřídíme nové Riki Watzka – koordinátor pro tanec vadžry

Zřídíme dále tajné kecátko na foru pro kontaktní osoby v regionech, plus 
	Tanec – pozvat učitele na 10. - 11. 3., eventuelně 3 den jednoho z placených učitelů. Honza Vávra napíše žádost do SSI. Kurz bude na tanec OM A HUM – pro začátečníky (obě formy). Pokud bude ze strany SSI pozitivní reakce Riki s Pavlem zorganizují podle manuálu; až rinpočhe zveřejní program, dáme žádost o učitele na letní retreaty na další tance.
	 Probrány principy gakyilu – posílat zápisy včas, účastnit se schůzek,...gakyil je praxe nabízená komunitě
	 Půjčka Martinu Panskému (Cipískovi), který požádal o půjčku komunitu na osobní retreat na SMS – udělá se návrh programu možnosti půjčky pro členy komunity za účelem přípravy zejména na SMS nebo učitelské zkoušky. Gakyil udělá dva návrhy – půjčka na retreat, a druhá verze bude Projekt učitel – tzn. zaplacení kurzů pro učitele a potom splátka ze zisků z retreatů, které odvede, pokud by je neodvedl splatí. Návrh vypracuje Honza Trupl ve spolupráci s Honzou Vávrou.
	Nabídka ČSOB pro neziskovky – levné vybavení – Honza Trupl zjistí parametry techniky, protože zrovna pracuje na projektu v ČSOB a předá na foru gakyilu k posouzení
	Schválili jsme koupi domény www.losar.cz, Honza Trupl vykomunikuje registraci a správu domény s Michalem Kunešem
	Organizace kurzu s Oliverem – retreat je potvrzen Oliverem a schválen rinpočhem.Praxe bude na 7 lojong, Honza Vávra se zeptá na tělocvičnu v Tai ti akademii, červení zjistí další možnosti prostorů – Míša Zusková v Řepích, pavel nějaké další tělocvičny. Dále budeme hledat ubytování.



Další schůzka, místo a koordinátor:
2. od 19 hodin v Apolináři – Apolinářská 4a, Ála Plassová zkoordinuje



