Zápis ze schůze gakyilu 18.6.2007
Místo konání: U Apolináře
Koordinátor: Michal Kuneš
Zápis: Honza Trupl
Příští schůze: 16.7.2007, U Apolináře, od 19.00

Body z minula
Půjčovní řád knihovny – vyřešeno
Velká schůze – třeba propagovat, zdůraznit praxi, hlasování o tom jaká praxe bude na forum, rozhodování o důl. věcech, (koordinuje Ala). Je třeba hledat Gaykily (všichni)
( kandidáti - Dan Kopřiva, Martin Erhardt, Filip Štys, Cyril Lojda, Pavel Spanilý, (nepublikovat na web)
	Půjčování CD – je třeba dořešit pouze formulář pro Merigar (Mikun). CD se půjčovat domů nesmí.
	Udržba Gonpy – bude pokračovat hledání zahradníka (Pavel Spanilý)
	Odhlučnění gonpy – proběhlo, dořešují se administrativní detaily (Pavel Spanilý)

Organizace Margit v Brně – řeší se (Pavel Spanilý)
Lektor do Dobřichovic (tanec) – řeší se (Honzin Vávra)
Videotransmise – výklad provede (Jiří Mravec - Medvěd), informaci rozešle a na web pověsí (Honza Trupl), výklad proběhne 22.7.2007 od 10.00 do 16.00, transmise je 24.7 od 5.00.
	Finanční úřad – řeší se (Mikun)
Platební karta – řeší se, Klárka musí zajít do banky (Ála)
Retreat s Margit – proběhl 
Retrat s Oliverem – pracuje se na záznamu (Mikun), dotaz na Olivera zda můžeme na stránkách zveřejnit přednášku (Honzín)
	Působení Tomáše v gakyilu – chtěl by zůstat ale nemá moc čas, sháníme náhradníka, který by nyní plnil funkci červeného gakyilu a gakyilem byl třeba příští rok. (tomáše se zeptá se Míša)

Dnešní body
Mandala v Táboře – v Praze se koupí nová mandala, do Brna se zapůjčí současná s tím, že uvidíme, jak se tam praxe rozvine. Tábor shromáždil částku 41 000Kč a bude mít další náklady, komunita nabídne Táboru 2 varianty příspěvku 
	10000 Kč příspěvek, vyrovnáme náklad nad shromážděnou částku
10000 Kč příspěvek, 10000 Kč půjčka plus vyrovnáme náklad viz.výše
podmínkou je, že Pepa zajistí výrobu a bude technicky k dispozici pro kontrolu kvality atp.
	Chokyi Nyima– Pavel zajistí znovu pozvání , Mikun zavolá na Rakouskou ambasádu, 
	propagace – návrh letáčku (Radanka, Rikki), podklady od Chokyi Nyimi, anounce na naše stránky, založíme doménu www.ranjung.cz
překlad – z Kagyu, Zuzka, Pavel Simon, Adam, 
	Prohlubovací retreat na tenec – Honzín zajistí komunikaci s Merigarem, proběhne. 15-19.8
	Retreat s Jakobem – (koordinuje Honza Trupl)
	Snová jóga 
	prostor máme, příhlášeno cca 40 lidí
	bydlení – v gonpě, dohodne s klukama (Pavel Spanilý) 
	jídlo – zeptá se Michala K. co chce a pověří někoho nákupem (Míša) (Honzín)
	odvoz lektora z letiště – zajistí (Honzín)
	příprava prostoru – so. 9.00, podium a polštářky z gonpy atp. rychlovarku, nádobí, (Honza Trupl) Mikun připraví techniku pro odvoz.
záznam – provede Tomáš Bohem, technicky se dohodne s Mikunem
po retreatu – Honzín zjistí, co bude Michal K. chtít na další dny po neděli,  je třeba příp. najít někoho, kdo se o něj bude starat (Honza Trupl ho vezme  v v pondělí na večeří)
	odlet – Honzín zjistí co chce, odveze jej příp. Honza Trupl
	dárek – vymyslet (Honzín)
	Notebook a reproduktory – zakoupeny, řeší se umístění reproduktorů a plátno (Mikun do příště přinese návrhy, cíl je zakoupit to před webcastem)
	Vytvoření seznamu knihovny na webu
Komunitní centrum – Honzín navrhuje využít Khordong v Polsku, KTC má pozemek na Levém Hradci – Je třeba dotazník (Honza Trupl)
	Prázdniny v gonpě – na foru dohodneme harmonogram
Program gonpy – vyřešeno.
Webcast – zajistíme víkend (Honza Trupl) tam nebo na foru se dohodne kdo zajistí webcast přes týden (kandidát Monika Veselá)



