Zápis z setkání pracovní skupiny centra ve čt. 26.3. v PHA  

Přítomni: Radim Zeman, Pepa Vintr, Honza Trupl, Filip Štys, Lenka Topinková, Pavel Spanilý, Fijalka Turzíková (blue gakyil Merigar East :) )

Závěr: Byla odsouhlasena finální představa budoucích dispozic prostoru Phendelingu, a to za následujících podmínek:

Podrobně: V případě zapracování násl. připomínek lze studii považovat za schválenou a lze ji prezentovat širší komunitě:

Schody do gonpy budou v prostoru zádveří, dle návrhu od architekta 2009_03_25_RO_Brloh-Jaronin-var1.pdf
Kuchyň i společný prostor budou rovněž realizovány dle návrhu od architekta 2009_03_25_RO_Brloh-Jaronin-var1.pdf
Společné WC/sprchy v přízemí
	dál do kotelny rozšiřovat nelze, 
je třeba změnit dispozice, nyní nevhodné umístění pisoárů
Klenba v prostoru spol. WC a kotelny bude odstraněna i za cenu zvýšených nákladů a prodloužení relaizace – bude to čistší a získáme více prostoru na společná WC a neomezíme strop kotelny, bude jasná nosnost atp. 
Byt správce bude realizován dle návrhu od architekta 2009_03_25_RO_Brloh-Jaronin-var1.pdf s následujícími úpravami:
„veřejné“ WC (u gonpy) se pokusíme rozdělit na 2 – jedno (zadní) přístupné z gonpy, druhé přístupné přes chodbu bytu správce (vchod hned za dveřmi doleva)
	Akceptujeme riziko, že se dveře na WC budou otevírat směrem ven..pokud se podaří vyřešit jinak, budeme rádi :)
V každém WC by mělo být alespoň malé umyvadýlko...
změníme dispozice dveří následovně:
	Mezi kuchyní a pokojem správce (pokoj vpravo) budou dveře
Zrušímet průchod mezi pokojem učitele a správce (pokoj vlevo)
Do „chodby“ se před vstup na WC přidají dveře – aby lidé jdoucí na WC nelezli správci do bytu
Dveře do pokoje pro učitele se posunou proti dveřím do koupelny
Postavíme druhý komín, abysme v kuchyni a spol.místnosti mohli mít v budoucnosti kamna/krb... těleso komína může procházet gonpou, u stěny WC... 
Balkon před průčelím bude mít šířku 1.5m, i za cenu sloupků atd.... zakrytí balkonu střechou je otevřené...
Pokud je na kraji zakreslené mandaly výška „stropu“ pouze 210cm, navýšíme „strop“ alespoň na 240cm – i za cenu pár kubíků k vytápění navíc a zvýšenou cenu materiálu atp. atp. 
Stodola – nová koncepce - vznikne 5 pokojů, 3 v 1NP a 2 v přízemí. Přízemí a 1NP nebudou spojovat žádné schody uvnitř objektu. 1NP směrem do dvora bude obehnané „pavlačí“, po které bude možno přejít na balkon gonpy a následně dovnitř do gonpy. Na „pavlač“ povedou venkovní schody... Pavlač bude asi ve dřevě, šírka ?. Bude se asi muset změnit tvar střechy, s cílem:
	aby byl do pokojů dobrý vstup z pavlače
pavlač byla pokudmožno kryta střechou
aby se po pavlači dalo pod střechou chodit... 
dále je třeba vhodně přizpůsobit počet oken v pokojích v 1NP...
V přízemí stodoly bude koupelna s jendím WC.
Stodola – záložní varianta – pro případ, že by nebylo možné pavlač realizovat – budeme akceptovat návrh od architekta „var 1“ s tím, že
	koupelna se přesune z 1NP do přízemí patra, uvolněný prostor v 1NP využijeme k rozšíření menšího pokoje
zrušíme dveře do gonpy z malého pokoje v 1NP
Stodola – obě varianty – 
	Chceme prorazit okna v přízemí, a to minimálně 
	do dvora + do štítu
ideálně i směrem do lesa (pokud to není nepřekonatelná překážka...již tam míří střešní okna a veliké okno z gonpy?). 
	Zazdíme vrata (oboje) a místo nich se udělají normální dveře / příp okna atp...

Neprobrané :
Je třeba doplnit dveře do technologické místnosti – ve „var 1“ žádné nejsou....
Trval bych na výšce min. 240cm na kraji mandaly, ať je v současnosti kolik chce (kromě 235cm :) ) 
Očekáváme, že finální verze studie budec obsahovat reálné plošné rozměry
Budeme hledat cestu jak zbourat klenbu před stavbou krovu, abychom ušetřili čas...

Co dál:
Radim předá připomínky architektovi k zapracování
??? Kdy to budeme prezentovat komunitě? Až upravenou studii, nebo rovnou toto? Byl bych až pro upravenou studii...

Prosím o vaše připomínky, doplnění atp. Doufám, že jsou popisy změn jasné, nechce se mi to znovu kreslit..... Jinak díky všem za konstruktivní schůzku, zvláště těm, kteří přinesly oběti ve formě náročně cesty do Prahy :)

Zdravím a přeju nám všem úspěch :)
Honza



