ZÁPIS ZE SCHŮZE GAKYILU V ÚTERÝ 18. 9. 2007 OD 19 HODIN V Gönpě

Zúčastnění: Jan Vávra, Jan Trupl, Pavel Spanilý, Tomáš Böhm, Michal Kuneš, Alena Vávrová
Přihlížející: Helena Komrsková
Příští schůze: 2. 10. 2007 u Apolináře v 19:00h

CNR v Praze.
- Propagace - kdo můžete zanést někam letáky, udělejte to! Jinak řeší Spáňa a Dan Kopřiva – rozneseno, ještě nějaké zbyly, zkusíme ještě roznést. Zkusíme kontaktovat i rádia.
- Člověk na výzdobu sálu - Radanka
- Zvukový záznam z akce – v aule (člověk z FFUK), v Lotusu Mikun, Helena má zkušeného zvukaře, zkusíme kontaktovat jeho (Mikun).
- Občerstvení pro Rinpočheho – Gábina + Míša
- Vybíraní peněz - Alenka
- Přivítání Rinpočheho na přednášce za DC – Honzin.
- Příchod Rinpočheho do auly - udělat uličku. 5-6 karmajogínu, najdemeje na místě
- Foto – Pavel/Tomáš/Radanka
- Video - byl by někdo ochoten natáčet? Spíš akci celkově, než přednášku jako takovou...  
- Dárek - Tomáš

Příjezd Rinpočheho – autem z Vídně,ve 14:00h bude na Pohořelci u Hradu, Helenka ho přivítá, bude přítomna překladatelka, fotograf, kamera, ubytování Rinpočheho… 
katagy (Lungta) – zavolat Marcele Procházkové (776614406) – Marcela je dlouhodobě mimo ČR. Cena katagů asi 60,- Kč...  eventuálně 20 ks v Sanu Babu (Mikun) ( Jirka: 603533915) 


Jídlo – je třeba připravit... zřejmě v restauraci u Malého Buddhy
	- Je možné se zúčastnit oběda, nevíme jestli přijde Jirka Holba
Fotografování
- Tomáš u příjezdu a dopoledne ráno
	Radanka v pátek ráno
	přednášku nafotí fotograf od Jirky Holby

Kamera
           -     v pátek může natáčet i Tomáš (vezme oboje /kameru i foťák/ a někdo se toho ujme)

Otevření auly v 16:30h – klíče má Jirka Holba
	Honza Trupl se sejde s Radankou a připraví to.
           Alenka připraví vybírání vstupného.

Výzdoba auly: thanky (k dispozici z DC: velká Jab-Jum Padmasambhava, menší Padmasambhava), zlatý brokát, plus něco má Helena (kolegyně Dáša donese další thanky, ubrus, dekorační látky na židle atd.) a na místě se vyzkouší a připraví. Na stůl ubrus a květiny. Rinpočhe bude sedět uprostřed za stolem. Vše se na místě připraví dle umístění stolu, seženou se zde i vhodné židle a křeslo. Zajistí se příp. látky na křeslo. Pozor na přístupovou cestičku pro Rinpočheho.
Vyvěsí se také ukazatele do auly na FFUK, aby návštěvníci nebloudili (šipky udělá Honza)
Zvukový záznam v Lotosu 20:30h – zajistí Mikun + Marek Musil (dodá třetí mikrofon a Mikun udělá záznam). Helenka – klíče od Lotosu (pošle po Dáše, předá nám je na FFUK).

Sraz v 16:30h u FFUK a pak pojedeme do Lotosu. Vezmeme klíče od Dáši Kupkové (tel.: 603534888), zde přípravení audio záznamu.
(V Lotosu vše připraví Helenka.) Místo pro překladatele musíme nachystat odpoledne, plus audio.

Vstupné v Lotosu vybírat – „dobrovolné na Lungy“ – ošatku a papírek v Lotosu. Postará se Alena

Občerstvení pro Rinpočheho a překladatele – Gábina + Míša (připraví):
tác, nový hrnek s pokličkou, termosku, skleničky, ubrousky. 
K pití: zázvorová voda s trochou citrónu, voda, džus 
K jídlu: ovoce, sendviče na svačinu z Lehké Hlavy od Gábiny

Zeptat se Rinpočheho, zda chce na přednášce informovat o předání Lungu.

Dárek – něco máme
Večeře po Lotosu - Rezervace na 20 míst 21:30h v Lehké Hlavě – půjde prvních 20 osob kteří se již přihlásili, ostatní tam mohou být eventuálně také, v jiné místnosti... Je možné, že se večeře posune, popř. úplně vynechá (dle situace a potřeby Rinpočheho).

Pátek ráno snídaně v hotelu a pak oběd v restauraci Miyabi, Navrátilova ulice, 13:00h. 
Po obědě Rinpočhe odjíždí.

Náklady:
Hotel: 460 EUR
Jídlo: ...
Cesta: 15.000 KČ 
Dar: 300 EUR
Celkem cca: 55000,- Kč

Příjem cca: 30000,- Kč

Zbytek doplatíme: Komunita Dzogčhenu, Helena Komrsková a Jirka Holba



Program Velké komunitní schůze:
	přehled (gakyil, CZPC, Tanec na mandale)
	volba gakyilu + změna stanov
	lokální zástupci gakyilu
	sponzoring jogínu
	komunitní centrum


Řídí modří. Alenka jim pošle přehled.

S sebou: stanovy gakyilu, dotazník karmajogína, vyhodnocení dotazníku „Komunitní centrum“


Snídaně se pořeší na místě podle požadavků. + Sobota oběd (možnost grilovaných kuřat, popřípadě se připraví zeleninový salát apod.).

Každá barva (gakyil) si připraví stručný text o tom co v tomto roce udělali, co je třeba v dalším roce atd.

Společné praxe: Zelená Tára, Střední Tun...

Z gönpy vzít obrázky, reprobedny - Honzín

Alenka rozešle info členům.


Na příští schůzku zůstává:

Všichni:
- Body z minula - kontrola

Modří:
- Velká komunitní schůze - shrnutí
- Návštěva CNR - shrnutí

Žlutí:
- Větrák na strop do gönpy
- Plátno do gönpy - máme už nějaké rozhodnutí? (viz některá minulá schůze)
- karta Paypal

 Červení:
- Je třeba evidovat karmajógu
- (? Pavel: stanovy)

(Příští schůze: 2. 10. 2007 u Apolináře v 19:00h, koordinuje Tomáš)


