Schůze gakyilu 16.7. 2007
Přítomni: Michal Kuneš, Pavel Spanilý, Radana Lencová, Míša Zusková, Alena Plassová, Jan Trupl, Jan Vávra

Zápis: Jan Vávra

Velká schůze komunity – volba gakyilu, rozhodování o komunitním centru, Ála v tomto týdnu rozešle podrobnější mail v týdnu 16.- 21.7. 2007
Půjčování CD – udělat seznam knih a CD, které chceme půjčovat v gönpě
Údržba gönpy – zahradníci se našli – budou to dělat Martin Erhardt a Aleš Prudil a Martin Zmydloch
Odhlučnění – smlouva je ve firmě, čeká na podepsání z jejich strany 
Margit v Brně – necháme na aktivitě brněnských členů zda se k organizaci přihlásí – Pavel jim dá termín, do kterého se rozhodnou, případně zorganizujeme jinde kurz na Osvobození šesti oblastí 
Prohlubovací retreat na Tanec Vadžry proběhne 1.-5.12. s Primou Mai, nyní je potřeba hledat prostor, koordinátorem bude Riki Watzka mimo gakyil, za gakyil hlavní zástupce Pavel Spanilý.
Transmise – 24.7. 5:00, výklad bude v neděli, Honza Trupl změní termín, který se kryje s webcastem, dohodne s Jirkou Mravcem.
Dokumenty –  máme potvrzenu ohlášení změny stanov občanského sdružení,  čekáme ještě na potvrzení z Ministerstva o vyřízení stanov,  potom je potřeba zařídit změnu adresy na Finančním úřadě, Michal Kuneš zjistí a zařídí naše ohlášení na úřadě.
Žlutí definitivně naleznou u koho je archivován zbytek účetnictví z prvních let komunity (do PŘÍŠTÍ SCHŮZE!!!)
 Oliver Leick – finanční vyúčtování je uzavřeno, retreat byl ziskový, chybí pouze faktura za pronájem sálu na veřejnou přednášku v Městské knihovně (je u Dana Kopřivy, protože v Městské knihovně platil osobně).
 Záznam z přednášky – je vyhotoven, po dohodě s Oliverem můžeme ho distribuovat zájemcům, v případě zisku odvedeme polovinu SSI, Oliver prosí o dvě kopie záznamu (dodání zajistí Michal Kuneš).
 Chokyi Nyima – návštěva v Praze – obdržel pozvání, přijal i pozvání do gonpy,
zajištění překladu, odkládá se na příště, Honza Trupl osloví Pavla Simona, Honza Trupl bude překládat na setkání v gonpě a bude v záloze na přednášku.
 Poslední týden v srpnu bude retreat na Shitro s Jakobem Winklerem, 24., 25.-26.8., výklad a praxe. Jakob přiletí letadlem, je ochotný bydlet v gönpě, Honza Trupl domluví jeho ubytování s obyvateli gonpy. Přiletí v pátek 11:05, odletí v pondělí 12:50. 
 Snová jóga – vyúčtování vychází v dobrém zisku, zbývá dořešit proplacení letenky Oliverovi, žlutí mu pošlou částku 450 Eur, Honza Vávra dohodne vyúčtování s Oliverem po emailu.
 Dotazník ke komunitnímu centru – Honza Trupl vytvoří, ostatní přečtou a rozešle se.
 Letenky – co se může dávat jako doklady za cestu učitelů, zjistí žlutý gk od účetní (Ála Vávrová)
 Ve středu bude od půl osmé vždy střední tun v následujícím období. Od 18:30 do 19:30 prostor pro nové lidi a velmi krátkou praxi.
 Dotisk tun booku, zařídíme dotisk, zároveň Michal Kuneš dohodne s Danielkou, aby zajistila práva pro tisk 200 tun booků pro budoucnost (50 z nich vytiskneme)
 Tisk léčivé mantry – navrhoval Jirka Medvěd Mravec, je s ním potřeba probrat techniku tisku, jak by si to představoval. Honza T. se zeptá případně CHNN na možnost to vytisknout.

  
Další schůze 31.7. od 18:30 Gönpa, koordinátorem je: Honza Vávra.


