Zápis ze schůze gakyilu 11. 5. 2007, Apolinář
Přítomni: Michal Kuneš, Radana Lencová, Jan Trupl, Pavel Spanilý, Alena Plassová, Jan Vávra
Omluvena: Míša Zusková
Tomáš Boehm - nepřítomen

Finanční úřad, Ministerstvo vnitra. Aktualizace našich údajů a kompetentních osob.
Je v řešení, Michal Kuneš vykoná potřebné kroky do další schůze a podá zprávu, jestli již je vyřešeno.
Paypal, platební karta.
Zřízení karty, abychom mohli používat Paypal a posílat peníze bez poplatku. Potřebujeme k tomu embossovanou platební kartu. Gakyil rozhodl o zařízení karty.
Zařídí Alena Plassová převedení práv k účtu na sebe a vydání karty.
V souvislosti s tím bude zavedeno právo disponování s účtem na dalšího člověka, aby nebylo vázáno pouze na jednu osobu.

Nákup techniky: 
a) Michal Kuneš nahrával retreat a přišel s návrhem dokoupení potřebné techniky pro  nahrávání retreatů. 
Náklady jsou cca 7 000 – 2 mikrofony, zesilovač + kabely. Odhlasováno, že ano.
Nákup další techniky. 
b) V gonpě v současné době je veliká televize. Vzhledem k tomu, že jsme dostali projektor na přenos webcastu jako sponzorský dar od Libora Malého. Bylo navrženo zakoupit notebook, který bude sloužit pro přenos webcastů a připojování na projektor. Notebook bude zároveň vybrán a poté zajištěn tak, aby na něm bylo možno sledovat i dvd a cd, které jsou prezenčně k dispozici v gonpě pro studium, případně přístup na internet.
Televize s videem a DVD se tak může dá do volného pokoje. Komunitní počítač se natrvalo umístí v kanceláři a bude na něm možno evidovat knihy z knihovny a dharmashop a k dispozici pro práci gakyilu.
Také návrh zakoupit kvalitnější reproduktory, zejména pro přenos webcastů.
Do příští schůze: Michal Kuneš a Honza Trupl do 25 000 zakoupí notebook. Náklady na reproduktory cca 2000.
Odsouhlaseno.
CD archiv – předal Jirka Rys, Michalovi Kunešovi
Michal Kuneš bude mít zálohu archivu, archivuje ho, udělá seznam titulů. 
Kopie si bude předávat žlutý gakyil, originál bude v kanceláři v gönpě a nebude se s ním hýbat.
Bod na příští schůzi.
Retreat s Margit na Tanec vadžry – bude se jednat o prohlubovací kurz, trénink, nemusí se informovat Merigar. Uspořádají tanečníci sami. Pavel upřesní informace na fóru. 
Honzin vloží do kalendáře aktivit informaci, že retreat je uzavřen.
Odhlučnění v gönpě. Ve středu 16.5. se udělají přípravné práce. Uklidí se po ganapúdže, zorganizuje Pavel.
Honza Trupl s Radanou zakoupí barvu podle Feng – shuei. Honza zajde za sousedy.
Honzín Vávra zašle Pavlovi vzorovou darovací smlouvu. Manžel Mirky Šiškové odvede odhlučnění jako sponzorský dar.
Text 7. lodžongu. 
Gábina má původní překlad, Honza ověří u Terezy Stárkové. Radana se zeptá na slovenskou verzi. Kdy bude dotisk. 
Posoudíme co dál. Možnost je udělat dotisk – naskenovat, převést do textu, udělat korekturu a udělat pár výtisků. Příště řekneme, jak to s textem vypadá.
Záznam z retreatu – zpracuje Michal – je možno rozmnožit pouze pro lidi, kteří se retreatu účastnili. Až udělá (stav ověříme na další schůzi) budeme distribuovat účastníkům.
Záznam z přednášky – Honzin Vávra se zeptá Olivera na možnost publikovat ji veřejně, členům, ...
Jóga snu
Přednáška – třeba v Lotosu, nebo v jiném prostoru, kde nebudou velké náklady
Koordinátor - Honzin
Ubytování – Pavel se zeptá na Jolančin byt, já se zeptám jestli by Michael bydlel případně i v gonpě
Prostor – školní tělocvična, školka – Pavel dá výzvu na fórum, bude hledat, Honza T. se zeptá na dojo, aula v Apolináři je již zamluvena jako jistota
Honzin – pošle na Norbunet avízo o retreatu.

Retreat s Igorem Berkhinem
Je třeba zjistit vízum. Zjistí Honza Trupl nejpozději do příští schůze.
	 Program – zda může být něco k SMS 1st level a zjistit způsob platby letenky.
Zajistí Honza Vávra do příště.
 Oliver Leick – výsledky retreatu. Retreat skončil v plusu, přesná částka bude dodána na příští schůzi.
 Komunitní centrum. Honza Trupl sestaví dotazník a rozešle komunitě do příští schůze.
Velký sraz – víkend 28.9.- 30.9. Velké Dářko. Koordinuje Ála, je potřeba hledat zejména modré gakyili již na příští rok.

Mimo body:Pavel Spanilý zjistí situaci ohledně dalšího působení T. Boehma v gakyilu.


Další schůze 29.5. od 19:00 v gonpě, 18:30, koordinuje Ála Plassová

