Zápis – 8.5. - státní svátek
Přítomni: Káča Ó., Jan T., Pavel S., Radim Z., Marek J., Nikol S., Eva K., Aleš, Květa, Romča a PEPA
Omluveni: Dalibor K., Martin B.

1/ŘÁD GONPY
-	správcem gonpy odhlasován Marek + řád odsouhlasen, bude vyvěšen v gonpě
2/DOLNÍ KUCHYNĚ LING
-	bude realizována nejjednodušší varianta za 19tis (10 lit z komunitní, 9lit od Dalibora)
-	zásuvky budou s kryty (nainstaluje Geol :-)
-	provizorní var. na cca. 3-5 let
3/KUNYE
-	nová řada v roce 2012
4/YESHI
-	Yeshi chce tento rok udělat retreat ve  městech Miláno, Praha, Budapešť, bude zvažovat kdy
-	chtěl by udělat něco s větším dopadem na veřejnost
-	rád by podporu obdobnou např. FORUM 2000, UK 
-	vyzvat Yeshiho at pošle podklady – Geol

6/DLUHY
-	Martin Zmydloch – část uhradil, zbývá 20tis
-	Pavel Sobek – 4,5 tis.
7/ LING TEAM
-	Radim – navrhne fungování skupiny (přepošle od Zdeňka)
8/ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
-	vzhledem ke změně kurzu, nebude přepočítáváno reduk. členství ani obyč., pouze podporující
-	bude rozeslán mail podporujícím o možnosti snížit výši členského
9/JANTRAJOGA STRÁNKY
-	 bude řešeno dle nových stránek, konzultace s Martinem
10/ ZEMNÍ PRÁCE – LING
	přesunutí kamenných hald za barák, dorovnání zídky u základů, dorochá se pozemek dočista, srovnání pozemku na severu Lingu (pět dní s bagrem – 48 tis s DPH) + náklady za zeminu
	souhlas s rozsahem a typem zemních prací(převoz kamenů k cestě, dokop zeminy a zarovnání pozemku, stavba vymezovací zídky okolo pozemku a studny) zatím do odsouhlasené částky 70 tis.kč

řešena účast Aleše bez konkrétního závěru
12/CIPÍSEK DHARMASHOP
-	povede Daniela Virágová, detaily řeší Nikol
13/NEWSLETTER
-	Pepa řekne, kdy asi bude dostavena koupelna
14) Tibetský Sorig a podobné výdělečné projekty – Nikol: “nema smysl delat tyto "vydelecne" projekty, protoze je s nimi vice prace a vydelek 1000,- za rok a pul prodeju je spise charita pro tu holku, co nam to dala na rozprodani, to same vonne tycinky pro rabdena z Polska, tam jsme neutrzili nic, to same Cipiskuv dharmashop, tyto projekty muzeme delat ale mimo gakyil a mimo komunitu, cili bdue se o to starat nejaky jednotlivec, protoze chce, podobnym "vydelecnym" projektem je potisk karet MW, tam si to bdue z tohoto duvodu na bedra ja osobne, ale "prodavame" to jako ceska komunita”

 15/ texty a pozůstalost - otevřený dopis gakyilům bude uveřejněno - v NL 
16/CZPC
-	vyšly 4 texty/měsíc
-	Vzácná Váza – předpoklad tisku v létě
17) KOMISE ve mestech Brno, Tabor, Plzen, C. Budejovice (rozsah a fungovani?) - komise v techto mestech schvalena na presny pocet kusu a titulu, za ktere nese nekdo odpovednost = 3x novy thun book, 3 vysvetleni ke kratkemu thunu, 3x ganapudza, 3x videotransmise, ostatni texty se z komisi stahnou a budou k prodeji pouze v gonpe, po internetu nebo na retreatech 

18/STUDNA – PITNÁ VODA – LING
-	ve vodě více dusičnanů, možné řešení formou filtru (30 až 35 tis)
-	možnost ji vypumpovat a savem prolít - PROBĚHNE
-	alternativa nechat vykopat novou studnu 
-	řešení výhledové
19/ LING – NÁTĚROVÉ PRÁCE NA DŘEVO
-	Aleš se nabídl, že natře podhledy 
-	nutná koupě/půjčeni  žebříku 8m 
-	Aleš bude za  práci honorován, pokud by na tuto činnost musel být najat někdo za peníze (tedy nebudeme hradit karmajogové činnosti)
-	Evka koupí barvu
20/ALEŠ – DĚLÁNÍ DŘEVA – LING
-	Aleš bude honorován 200,- Kč za metr - běžný dřeva/ další náklady 150,- Kč + náklady pro Aleše
-	Radim napíše 3 termíny karmajogy
-	koupíme do 10 tis. syrové dříví 
20/ŠTÍPAČKA DŘEVA - LING
-	Josef V. – „Je nutné koupit štípačku dřeva!“
-	Květa a Aleš do příští schůze udělají výběrové řízení na štípačku
21/SEKÁNÍ TRÁVY
-	máme 3.500m2, ideální traktor – mimo dostupnost, Radim navrhuje křoviňák koupit pujčit
-	vyzveme komunitu k nabídnutí křovinořezu k odprodeji (Radim dá na forum)
22/RETREAT S ENZEM
-	bez TOITOI
-	hlavní koordinátor: Marek Jakš, podpora Evka
23/ KOUPELNY LING 
	budou dodělány v plánovaném rozsahu


============
24/ DARK RETREAT LING
-	Pavel zjistí, co se děje
25/ PLNÁ KONTROLA FINANČNÍCH TOKŮ
-	Pepa – vznesl  požadavek, zda musí být plně pod kontrolu gakyilu investice soukromých darů v rámci projektu Lingu
-	Gakyil je dopředu  informován o jednotlivých realizačních fázích Ling teamem
-	Ling je budován v souladu s projektem architekta, plán je dopředu sdělován a tedy není nutné každou stavební  fázi v mezích  projektu odhlasovávat, nicméně každý člen gakyilu samozřejmě může vyvolat hlasování o všem
- následný komentář Nikol:” - k plne kontrole financnich toku - tam jsme se o tom zive bavili, meli jsme ruzne nazory, ALE ZADNE rozhodnuti jak to budem delat jsme neucinili, pochopila jsem to tak, ez to bdue nejak obsazeno v osnove lingteamu a tu teprve Radim predlozi”
26/TOPENÍ x KOUPELNA
-	Geol změní popis ke sbírce
-	Nikol zadá peníze
-	koupelny budou dodělány v plánovaném rozsahu
- zpřesněno Nikol: “gakyil jsem informovala, ze technicky penize mame, ale ne nakoupelny, ale ze si je muzeme z techto jinych penez pujcit, protoze kdyz bude nejhur, tak to muzem pokryt z vydelku Kunye, ktery je ale nejasny, takze je spise nutne apelovat na dovyprani penez sbirkou, neodsouhlasili jsme, ze tuto jakoby"zalohu" na to mam uvolnit, coz mi po schuzi zminoval i pepa a meli bychom se na tom shodnout”
27/LING – SPÁRY KOUPELNA
-	do pátku Nikol probere se sponzorem

28/ODMĚNA GEKO
-	odhlasováno: 2x1000,- Kč pro geka, platnost do konce roku, potom revize
29/ZÁKLADNÍ  TEXTY
-	TUN BOOK, GANAPUJA, KRATKY TUN, TRANSMISE – budou dodány ostatním městům k prtodeji
30/ zalohova fa na elektriku v lingu, ctvrtletne 5310,-,
 ===============
NOVÉ BODY:
Témata:
1) jak dopadl reteat s Enzem 
2) novinky kolem reteatu s Ritou 
3) jak to vypada s FORUM 2000
Re: Skype porada v neděli 22.5. v 20,00
4) ekonomika gonpy - pripraveny prehledy do gonpy na nastenku, cekam jen na vyuctovani eketriky, ekonomicky jsme minuly rok nastavili provoz gonpy tak, abychom nebyli ve ztrate a uhradili komunite dluh z Haju, coz se nam podarilo, gonpa je dokonce k 31.12.2010 v PLUSU 
podrobnosti dam na samostatne vlakno
Re: Skype porada v neděli 22.5. v 20,00
5) pokud se nevyjadrime ke 150tis na koupelny, tak na porade to snad zvladnem 
6) Radim - vylevka 1500,-
Re: Skype porada v neděli 22.5. v 20,00
7) akce úpravy terénu a veškeré zemní akce pozastavena - důvody, návrhy, řešení

Re: Skype porada v neděli 22.5. v 20,00
8) karmajoga versus sleva na retreat s Enzem - Kveta, ALes (dala jsem to pred retreatem na samostatne vlakno a zustalo to nedodelano), muzes se obecne dohodnout, ajk ucet geka a alese bude na retretech placena, nejen jejich davame 50% tlumocnikovi, kuchyn je jak Kačka psala vopruz atp.
Re: Skype porada v neděli 22.5. v 20,00
9) Kunye - terminy na pristi rok, Aldo se pta, zda mame nejake pozadavky, nebo je to jedno, protoze uz to musi zadat do kalendare pro SSI na rok 2012, jde o to zda vas nenapada, s cim by se to nemelo krizit (nejaka akce typu Forum 2000, kde bychom chteli Yeshiho nebo tak neco)

REAKCE NA PREDCHOZI ZAPIS
mozno projednat:
	RADIM: - “Taky se na místě mluvilo o podpoře Aleše při stavbě zídky, ale nevím, zda jsme se dopracovali k nějaké částce.”


	RADIM: “Gankyil byl Nikol informován, že na realizaci koupelen do finální podoby peníze JSOU a že jí tedy doděláme.”


	Nikol - - jeste k tem terennim upravam, neni mi jasna jedna vec a to jsem si nevsimla, ze zaznelo, zarovnani terenu v objektu dormitory je pouze zahrnuti, nebo vykopani jamy a nahazeni do ni ty kameny an zakladni desku? Logicky, kdyz tam budem mit ten bagr, tak asi vyhrabani jamy + kameny, ale co beton? Na ten nemame rozpocet. Navic, nejsou tam v te desce uz zapoterbi nejake IS? takze tam bdem mit diru s kameny? Pochopila jsem to tak, ze jen zahrnuti jamy a nic vic, zadne kameny, zadna dira. Neni to skoda? nebo to chapu spatne?
	Nikol - - k plne kontrole financnich toku - tam jsme se o tom zive bavili, meli jsme ruzne nazory, ALE ZADNE rozhodnuti jak to budem delat jsme neucinili, pochopila jsem to tak, ez to bdue nejak obsazeno v osnove lingteamu a tu teprve Radim predlozi
	NIKOL- gakyil jsem informovala, ze technicky penize mame, ale ne nakoupelny, ale ze si je muzeme z techto jinych penez pujcit, protoze kdyz bude nejhur, tak to muzem pokryt z vydelku Kunye, ktery je ale nejasny, takze je spise nutne apelovat na dovyprani penez sbirkou, neodsouhlasili jsme, ze tuto jakoby"zalohu" na to mam uvolnit, coz mi po schuzi zminoval i pepa a meli bychom se na tom shodnout









