
Schůze gakyilu 29.5.2007
Přítomni: Míša Zusková, Honza Trupl, Pavel Spanilý, Radana Lencová, Alena Plassová, Michal Kuneš, Jan Vávra

	Úprava půjčovního řádu v knihovně. Půjčují si členové, nečlenům je možno půjčit pouze, pokud se zaručí člen. U všech výpůjček se uvádí kontakt. Radana vypracuje.
	Otázka inzerátu na pronájem s fotkou gonpy, který podal Rudolf Fischer. Ruda vysvětlil, že se jedná o jiný dům, to v podstatě vyplývá i z textu v inzerátu. Tím je to vyřešené. Otázka zda v budoucnu zůstávat v podnájmu, nebo shánět vhodný objekt ke koupi na splátky, do kterého by stálo za to investovat.
	Půjčování CD a DVD – zjisti, jestli je to možno dělat. Michal Kuneš dohodne s Danielkou, aby to zjistila.

Komunitní sjezd. Uskuteční se 21.-22.9. koordinuje Ála, Michal zjistí, jestli je volno na Velkém Dářku. Případně se do příští schůze rozešle propagace.

	Organizace Margit v Brně,  Katka Krejstova s Pavlem Zezulou se chopí organizace a přihlásí se. 

Žádost o lektora na termín v Dobřichovicích 15.-19. 8. na prohlubovací kurz Tance písně vadžry.
V Brně je plán vyrobit mandalu v ceně 40 000. Nechá se vyrobit nová mandala, komunita ji zakoupí, pokud se uskuteční kurz a bude tam skupina tanečníků, jednu mandalu jim trvale zapůjčíme, ale spíše starou. Cena retreatu tance by měla být kalkulována tak, aby se část mandaly zaplatila z toho.
Inteligentní údržba gonpy. Zajistí červení, organizaci a karmajógu.
Odhlučnění. Ve čtvrtek se gonpa připraví a v pátek a v sobotu (1., 2.6.) se to zrealizuje. Pavel zajistí konzervaci gonpy. Úklid poté zajistí Pavel. 
 Chokyi Nyima – veřejná přednáška v Praze. Gakyil se bude podílet na organizaci přednášky. Rinpočhemu jsme kvůli návštěvě psali, napsal, že se na organizaci můžeme podílet jako komunita, protože CHN učil na řadě místech, které patří komunitě.
	 Retreat s Michaelem Katzem.Ubytování – Honza, zeptá se na ubytování v gonpě, další možnosti Cyril – zjistí Honza.V týdnu do 5. 6. Honza Vávra a Michal vypočítají cenu a rozešlou ji přihlášeným a ostatním.Lidi obešle Honza Vávra a dá na fórum 

Igor Berkhin organizace – vízum 
Transmise – výklad – víkendová sobota – oslovit Jirka Rys, David Tumpach, Libor Malý středeční výklady zajistí Honza a Honza - 

Příští schůze 18.6. v pondělí 19:00 v Apolináři, koordinátor Radana Lencová


kontrola bodů projednaných na schůzi 11.5.07

Finanční úřad – podána žádost, čekáme na vyjádření – report příště
Platební karta k účtu – řeší se, Klára Markuciová zjistí v bance, kdo disponuje právy k našemu účtu, potom se převede a zařídí vydání karty – report příště
Notebook – vybrán, do příště zakoupen i s další technikou z minula
Retreat s Margit – zařízeno
Odhlučnění v gonpě – nezrealizovalo se, překládá se na dnešek
Text sedmého lodžongu – tisk SK se nepřipravuje, jednají o právech na Slovenských textech, v CZPC připraví dotisk časem, Michal Kuneš zajistí text od Gábiny a po domluvě s Terezou Stárkovou převede do elektronické podoby a domluví se do zařazení do edičního plánu
Záznam z retreatu – mp3 z retreatu zpracováno, vyrobí se CD (příště zpráva), Honzin se zeptá na publikaci veřejné přednášky
Jóga snu – nejde ubytovat Michaela Katze u Jolanky, Honzin se zeptá na ubytování v gonpě Pavel – zjistí variantu prostoru v Hostivaři
vízum pro Igora Berkhina – Honza přinesl žádost, je třeba vyplnit údaje Igora (Honza Vávra), pozveme ho jako fyzická osoba nebo jako sdružení. Vyřeší Honza Trupl a Pavel Spanilý
 Náklady na Michaela Katze – Honza pošle Michalovi náklady na retreat a vypočítaji cenu, náklady na letenku jsou zjištěny.
 Náklady retreatu s Oliverem – nejsou ještě vypočítány, kvůli nákladu na Městskou knihovnu, do příště Michal podá přesný finanční výsledek
 Dotazník o komunitním centru – Honza Trupl nerozeslal dotazník a sestaví ho do příští schůzi
 Hledání modrých gakyilů – oficiální výzva půjde s vyhlášením komunitní velké schůze
 Působení Tomáše Boehma v gakyilu – Pavel se do příště zeptá








