Schůze gakyilu 2.10. 2007

Přítomni:
Jan Trupl, Radana Lencová, Míša Zusková, Pavel Spanilý, Tomáš Boehm, Michal Kuneš,
Jan Vávra, Alena Vávrová

+ nový gakyil Jakub Augustinský, Cyril Lojda, Martin Zmydloch, Martin Erhardt
Kateřina Ošancová, Petr Lisý

Zbylé body z minula
Půjčování CD – potřeba dořešit formulář pro Merigar – řeší aktuálně Michal Kuneš
	Zahradník do gönpy – potřeba dotáhnout, ale vzhledem k tomu, že je již zima a některé práce udělali kluci z gönpy, přestává být aktuální
	Retreat s Margit Martinů v Brně - organizuje Riki Watzka, dotáhnout kontakt v Brně, zjistit stav organizace
	Platební karta – máme platební kartu, je zapsána na Pavla Spanilého, dohodne se žlutými další postup
	Záznamy z retreatů Olivera Leicka a Michaela Katze – dopracuje Michal Kuneš, Oliver souhlasí se zveřejněním veřejné přednášky
	Mandala v Táboře je v procesu nákupu, do měsíce by měla být na místě
	Termín na tanec vadžry s Primou Mai – dohodnuto, řeší Riki Watzka – pozvat Rikiho Watzku na příště (zajistí Pavel Spanilý) aby nás informoval o organizaci obou retreatů
	Nákup knih – Amazon a Snow lion seznam zajišťuje Radana – v procesu, pošle Tomášovi, který s Pavlem Spanilým zajistí objednávku
	Kalendář gönpy v grafice na stránky – Honza Vávra naposledy vyzkouší dohodnout s Oskarem do příští schůze a pokud se nezdaří dořešíme jinak
	 Je potřeba dořešit doplatky za plyn + převedení na plynu na o.s. Dzogčhen; platbu zařídí Alena Vávrová, IČ také
	 TUN book – objevila se varianta vytisknout ho barevně, máme autorská práva na jednu verzi, Radana zaurguje Tizianu z SSI, jak jsou na tom s tiskem barevného tun booku, až se vrátí Pavel Sobek z Merigaru a potvrdí chyby, pak bychom udělali malý dotisk; autorské odvody zajistíme v rámci smlouvy o novém tun booku přepočtením na nové výtisky – tzn. pokud vytiskneme 50 černobílých odvedeme za ně příslušný odvod podle smlouvy na barevné
	 Gakyil musí zveřejňovat termín a místo schůzky gakyilu v rámci kalendáře gönpy – zajišťuje koordinátor další schůze
	 Lokální zástupci – z velké schůze – Honza Trupl projde seznam ze stránek a obešle jednotlivé zástupce

Dnešní body
	Igor Berkhin

	propagace – poslat novou výzvu 
	veřejná přednáška – uspořádáme v centru, Lotus na úterý nebo středu – zjistí Honza – zítra, když nevyjde zjistit jiný prostor do pátku – do 15:00, když bude Honza Vávra pošle propagaci, záznam uděláme – napíšeme do vlákna, kdyžtak pošleme Radaně informace, Tomáš zajistí tisk, případně kluci udělají distribuci, podklady zajistí Honza

Igor
	přijede v pátek na letiště 17:50, 12.10. vyzvedne ho Honza Trupl
	ubytování – Ála zajistí útulno v gönpě, je potřeba zajistit občerstvení pro něho a další nákupy -  Honza Vávra zjistí dietu, jak chce chodit na jídlo, vařit si atd., Tomáš s Pavlem se budou starat o jeho stravování během pobytu
	překlad – Honza Trupl bude k dispozici, dohodne Honza Vávra - 
	zeptat se ho na program během týdne, zda má zájem o průvodce po Praze atd.
	zeptat se na odlet – kdy mu letí letadlo
	dárek – měli by jsme ho zajistit – dohodne se po prvním víkendu, napsat Medvědovi – Martin Zmydloch zajistí dárek


	evidence karmajógy pro SMS – zajišťuje Pavel Spanilý, vytvoří způsob podle mezinárodních instrukcí
	stanovy – změna z Velké schůze je zapracována, Pavel Spanilý zapracuje údaje nových gakyilů – rady a vypracuje návrh k podepsání
	první den zajistí spuštění webcastu v pátek, překládat bude Honza Trupl o víkendu, v týdnu zajistí překlad Dan Kopřiva (Tomáš, Jirka Rys), Tomáš naučí Dana jak pouštět webcast a ten to případně v týdnu zajistí, Martin Erhardt bude dělat retreat, dodá časy a doplníme do kalendáře
	Větrák na strop do gönpy 
	Plátno do gönpy – zakoupit stojanové plátno – zajistí Tomáš Boehm do hodnoty 2500 Kč
	Karta – již je zařízená – Pavel Spanilý zajistí s Álou a Michalem Kunešem účet na Paypal
	Transmise – o víkendu předtím se udělá 2.11. od 19 hodin do 3. 11. 19 hodin a v neděli je a transmise je 4.11. , doplánují program a postup, v neděli dopoledne bude praxe od 10, Honzové naplánují termíny střed, přednáška Igora Berkhin
	korektura zápisu z Velké schůze, Alena Vávrová s Michalem Kunešem udělají do konce týdne (7.10.) a rozešle se všem členům
	 Čhokji Ňima Rinpočhe – návštěva proběhla, rangjung.cz předáme do zprávy Heleně Komrskové, akce skončila s náklady na hotel, jídlo atd. v mínusu zhruba 10 000 pro komunitu, kdy většinu navíc zasponzorovala Helena Komrsková


Schůze 23.10. od 19:00, koordinuje Radana Lencová












