ZÁPIS ZE SCHŮZE GAKYILU V ÚTERÝ 31.7.2007 OD 19 HODIN V Gönpě

Zúčastnění: Jan Vávra, Jan Trupl, Pavel Spanilý, Míša Zusková, Tomáš Boehm, Michal Kuneš, Alena Plassová
Omluvena: Radana Lencová

Přihlížející: Jirka Bím, Martin Erhardt

Navržené body:
OBECNÉ

	Body z minulé schůze

Velká komunitní schůze
Komunitní centrum – dotazník a co dál?

Pavel - červené

	knižní tipy od Medvěda + možná objednávka

 vyvěšení upoutávek na akce na našich stránkách s odkazem na fórum (přání J. Ryse)


Ála – žluté

	způsob vyvěšení info na webu


Radana
	jak zajistit pravidelný úklid gönpy, včetně vytírání? - připomenuto Pavlovi

propagace přednášky Chokyi Nyima - kdo a kdy zašle podklady pro letáčky? - Honza Trupl dodá, případně požádá o spolupráci 
Chokyi Nyima v pražské gönpě - na foru je informace "dobrovolne vstupne min. 50kc" - to bych nedělala, registraci na setkání v gönpě ano, ale vstupné ne..., to se nehodí, nebude to přednáška, vlastně se ani v tuto chvíli neví jak to bude probíhat, chtělo by to mít přeci jen nějakou představu, když ne program setkání, tak alespoň začátek - uvítání, říct něco o naší komunitě atd., spojení s mistrem atd.
 - minule se odhlasovalo, už nebudeme měnit, úvod zajistíme


Řešení bodů:
Nákup knih podle Medvěda. Pavel s ním dohodne, ať udělá seznam.
Vytipování DVD a CD originál do Dharmashopu. Vytipujeme tituly – každý gakyil ať na webu SSI najde, co by sme měli mít na prodej a nákup můžeme udělat v září až budeme v Merigaru. Tituly dáme na kecátko gakyilu a potom vybereme a stanovíme počty.
Tun book – Mikun dohodne s Danielou Virágovou aby zajistila práva na tun book. Souběžně budeme tisknout 200 ks, Michal Kuneš připraví novou verzi s mudrami, zkoriguje s Radanou a Pavel zajistí tisk. 31.10.2007 začínáme prodávat Tun book se zajištěnými právy.
 Honza Vávra zajistí grafický návrh kalendáře v interních stránka (do konce září). Na interní stránky se na úvod bude dávat vždy odkaz na aktuální akce s linkem na fórum. Honza Vávra vyzkouší a pošle ostatním náhled jak to je myšleno.
V září/říjnu dořešíme zveřejňování akcí pro veřejnost.
Velká komunitní schůze
Prostor Mikun zamluvil. 
Vaření – zajistit jídlo v restauraci? 
Program schůze
Minulost
	schůzi moderují tradičně modří

každá barva udělá prezentaci své činnosti – 10 - 15 minut, svůj blok má CZPC
krátká prezentace Tance Vadžry, Losaru
Přítomnost
	praxe – dle výsledků hlasování


Body:
	komunitní centrum – Honza Trupl

sponzoring jogínů – Honza Vávra

Budoucnost
	volba nového gakyilu


5) Další

	Honza Vávra s Pavlem vypracují návrh do stanov o hlasování emailem.


	Zřízení místa na webu pro regionální zástupce, vidění zda jsou členové nebo ne


	Do příští schůze udělat seznam zodpovědností lokálního gakyilu.

Je k dispozici novým lidem, organizuje transmisi, zašle nám seznam a počet lidí, kteří obdrželi transmisi (vloží je do kontaktů), udržuje stav webu – kdy se u nich praktikuje, pomáhá s organizací praxí, organizuje přijímání knih, komunikuje s centrálním gakyilem o tom, co potřebují, žádá o video webcast, 

	Komunitní centrum – dotazník – Honza Trupl rozešle, termín zpětné odpovědi do 10. září, Tomáš Boehm pomůže se zpracováním. Odpovědi na email blue a dopisem na adresu pražské gonpy.


Další schůze 16.8. 18:30 gönpa, koordinátor Pavel Spanilý


