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Schůze gakyilu 2.5. 2009

Přítomni: Eva Králová, Kateřina Ošancová, Josef Vintr, Radim Zeman, Martin Erhardt, Daniel Kopřiva, Jirka Melichar
Jako hosté: Jan Trupl, Pavel Spanilý 
Omluveni: Dan Erhardt

--------------------

GONPA 
- připojení - zjistit a přehodnotit tarif připojení v gonpě – Honza Trupl
- gonpa je momentálně ve ztrátě 
Martin Zmydloch - nedoplatek za nájem (28 000 Kč) – dohodnuto, že zaplatí do konce r.2009 v pravidelných splátkách. Nesplácí zatím nic, dohoda, že začne od května splácet 1.000 Kč měsíčně, trvá nabídka odpracovat něco v Phendelingu jako splátku. Otázka zda to zvládne doplatit do konce roku – asi ne. Po první splátce masáž s termínem vše do konce roku. (Eva) 

- schůzka s Rudou -  prodloužení nájemní smlouvy (Eva dohodne termín schůzky) Smlouva může zůstat v téže podobě, jak byla dosud. 

- neúnosně stouply poplatky v gonpě, hlavně plyn a voda, návrh zvýšit nájemné za pokoj na 4600,- schváleno.

- poslat seznam nahrávek, co jsou k dispozici na půjčování v gonpě (vytvářel Martin Z.?? kdo ho mu o něj řekne – Martin E.?) 

ZPROVOZNENI TISKÁRNY – zadat někomu z těch kdo se nahlásili na pomoc komunitě jako IT (zadá Dan)

KOMUNITNÍ CENTRUM – PHENDELING
Do konce července je třeba zbourat horní patro včetně střechy za předpokladu obdržení stavebního povolení nebo ohlášky a získání firmy na zvednutí krovu. 
Dle odhadu Pepy třeba min. 10 karmajogínů jednou za dva týdny aby se udělaly interiérové bourací práce a 10 dní vkuse 8 lidí na zbourání krovu a sundání tašek v červenci.
 Co se nestihne bude muset zbourat firma, což nás bude stát hodně peněz.

- tabulka na webu, kdo přispívá (+srovnání, kdo se zavázal a kolik reálně lidí platí) – vytvoří Honza (až bude tabulka, proběhne další mailová masírka ohledně příspěvků)

- termíny karmajógy: 16.-17.5., 30-31.5., 13.-14.6., 27.-28.6.

Trička na podporu Lingu – Káča zjistí cenové podmínky (event. možnost vyrobit vlajku pro Ling)

Aukce obrazů od Lucie a Leonidase – proběhne webová aukce, vyvolávací cena 10.000,-  Pavel
RETREATY  2009

Tanec Písně Vadžry
Podzim 2009  v zrekonstruovaném Phendelingu 

Taklung Tsetrul Rinpočhe – předání nauky
Mělo proběhnout v září, neozvali se. Hozna zaurguje s tím, že potřebujeme vědět nejdéle do konce května, zda se bude něco konat. Spíše neproběhne anebo proběhne jen velmi zkrácená (víkendová) varianta.

Yeshi Namkhai – předání nauky
Podzim – zima 2009 – retreat spojený s otevřením (požehnáním) Phendelingu
Zasláno pozvání.

Jim Valby
Žádost o nový termín na retreat SMS Base – osobně v Rumunsku (Káča)

Nina Robinson – Mandaráva
Chtěli bychom na září (Osloví Káča)

Igor Berkin SMS I  
(osloví Dan)

Na rok 2010
Constantino nezávazně přislíbil. 
Yuchen – domluvit osobně v Merigaru (Káča)
Sogyal Rinpčhe (2010/2011) – organizovat bude Rigpa, event. s naší pomocí. 


CELOKOMUNITNÍ SCHŮZE  - v září, proběhně v rámci nějakého retreatu, dva měsíce předem je třeba poslat komunitě info (tj. koncem července).

KOMUNITNÍ ÚČET
- neposlali nám stále novou platební kartu – zaurgovat (Káča)
- přes náš účet proběhne platba Libora Malého – sponzoring kláštera. Zaplatí nám i darovací daň a všechny poplatky.

LOCAL TEACHERS - podpora
Tanec, jantra.. Komunita podpoří zájemce, kteří se chtějí zúčastnit učitelského tréninku na tanec a jantru. Konkrétní podmínky (do jaké výše, splatnost, možnost financovat z kurzů, které pak uspořádá atd.) se  budou s adepty teachers trainingu dohadovat individuálně dle situace a jejich požadavků. S každým se uzavře smlouva, kde tyto podmínky budou jasně stanovené. Návrh podmínek přináší žadatel o podporu, gakyil musí schválit. 

Archív toho, co bylo odhlasováno na schůzích – kdo dělá zápis rovnou vkopíruje všechna zásadnější rozhodnutí do info složky na kecáku.

Obecně k fungování gakyilu v roce 2009
- intervaly mezi schůzemi – delší (měsíc až dva)
- schůze v rámci retreatů, karmajógy, v Phendelingu atd.
- jednotlivé barvy by měly fungovat jako týmy, společné věci řešit přes kecátko
- Dan E. vidí svou úlohu v gakyilu spíše v dílčích úkolech, chce se věnovat hlavně CZPC
- červený gakyil - jak je to s Ivanem – zjistit (Káča)
- maily blue, red, yellow – potřebujeme prostě jiný systém stávající funguje mizerně a všechny to vytáčí, dochází k časovým ztrátám a hromadní negativní karmy skrze rušivé emoce  (domluvit s Láďou, pomoc Honza??) 

CZPC – fungovaní překladatelské skupiny – bod na příště, až bude přítomen Dan E.


Příští schůze  v červenci v Phendelingu


