Zápis ze schůze gakyilu 28.06.2006

Přítomní: Honzin, Danielka, Ála, Jitka, Gábina, Jirka Bím, Julis
Termín další schůze: 17.9.2006, 18:00, Nad Úpadem 420

Adopce Tibeťánka – Kamil už (snad) poslal peníze ASII. Už ho skoro máme..Hurá :)
Výdělek z retreatu s Ritou cca 8000,- ; cca 7000,- dáme do Fondu Mandaly Otovi, komunita si nechá cca 1500, 
	Vrátíme peníze jogínům, kteří se pro zranění nemohli zúčastnit retreatu.
	Cipísek vydělal komunitě 590 EUR. Děkujeme.
Honza Trupl zavěsí notýsek vedle kasičky, do něj se bude psát kdo co zaplatil za pronajatý pokoj. Částky kolem 50 kč neřešíme, a dáváme rovnou do kasičky :o)
	Jitka s Álou se dohodli že v září nakoupí věci za 5000,- na výbavu gonpy ( 21.9). Červení dají dohromady seznam věcí, které by mohli lidé dodat – zdarma.
	Honza dodá inventář Rudových věcí Rudovi.
Pojištění: Gábina sežene přesné podklady o pojištění odpovědnosti za škody a pojištění majetku včetně cen za jednotlivé typy a po dohodě se zbytkem gakilu uzavře pojistky.
Retreat s Ritou: 19-26.8.2006 – druhý díl: Ota organizuje, je domluveno ubytování u Cyrila, vše zajistí Ota (odvozy atd.), letenku pošle Danielka, s Merigarem komunikuje Honzin. Cenové úlevy pro členy a případné zisky budou převedeny na Fond Mandaly, bude dohodnuto s Otou. Koordinuje: Otou
Retreat s Fábiem: 
Tělocvična – Jirka obešel školy, reakce dosti negativní, odloženo na konec srpna. Potenciálně zajímavá sokolovna na Chodově nebo prostor u Aly.
Termín retreatu: je 25.9- 1.10. (potvrdí Jitka)
Plán retreatu: dohodne Jitka s Fábiem v Merigaru
Koordinuje: Jitka 
Úkoly: = pozvánky (Modří, poslat na Norbunet), letenka (Jitka vykomunikuje s Fábiem, pak co nejdřív žlutí), kde bude bydlet (Jolanka - zavolá Gábina, Honzin rozešle mail), odvoz, náklady.
Retreat s Ninou: Lokality: - Hluboš – volný termín 27.10 – 5.10 – 1000Kč/den + nějaké náklady. Problém je s topením, neví jestli ho do té doby zprovozní. Majitelka chce osobní kontakt. – Jirka Bím zajistí hotel na Slapech. Lipence jsou obsazené. Koordinuje: Tomáš Bohm. Detaily na další schůzi
	Tomáš Bohm digitalizuje videopásky na DVD, již probíhá, děkujeme :o)
Transmise – 
	Výklad proběhl s velmi pozitivním ohlasem,
Zítra, tj ve čtvrtek proběhne nácvik praxe od 18.30 
	Připojení a techniku zajistí Honza Trupl.
	O víkendu bude retreat na krátký tun a píseň vadžry. (Honzin)
CZPC – Danielka Varadínková bude pokračovat v korekturách. Nestihli jsme probrat.
Nový Gakyil – jedná se s lidmi 
Sousedé – mluvili jsme se sousedkou od vedle, informovali jsme jí o videotransmisi v raních hodinách. Je ráda, že jsem slušní lidé, nabídli jsme jí pomoc se zahradou (uvítala). Zpětná vazba na naše působení – zpěv neslyší/neruší ji, jedině občas slyší dupání na schodech, upozornili jsme nájemníky. Celkově jsme měli ze setkání pozitivní dojem.

