SCHŮZE 3.3. 2004

Přítomni: Arnošt Kořínek, Alan Jarkovský, Medvěd, Tereza Stárková, Petr Lisý, Otto Adamec, Jiří Rys, Libor Juška, Kamil Polách, Daniela Virágová, Kateřina Ošancová

Zápis: Kateřina Ošancová

Rekapitulace úkolů z minulé schůze:
	vydávání knih se zatím v blízké době neplánuje  

konkurz na prostory na ÚMČ Praha 3 – žádná aktuální nabídka vyhovujících prostor není, v souvislosti s ÚMČ Praha 3 je zde možnost udělat  nějakou show v rámci Vlajky pro Tibet. Návrh – udělat praxi Čod pro veřejnost (Medvěd + někdo), Martin napíše mail Adrianovi, jestli je něco takového možné.
	prezentace komunity – pro nebuddhistickou populaci (pro účely found raisingu atd., s důrazem na aktivity typu Shang-Shung, Asia apod.) – úkol trvá
	retreaty v Lotusu – za Losar nutné zaplatit 3000, za transmisi Libor vymáhá ještě 1500. – závěr: zaplatí se mu to.
propagace videotransmise – pouze letáčky v Kočce
	nesrovnalosti v účtech s Dharma Gaiou – zařídí Jolana až přijede. Dále: místo peněz které nám Lumír dluží si budeme muset zřejmě dluh vybrat v knížkách. (Jedná se o dluh za Křišťál + 30 Zrcadel)
	retreat s Dr. Nidou – odloženo

Gönpa
zatím se nájemné povedlo vybrat, v únoru o něco více peněz než teď v březnu
jednorázové návštěvy – příspěvky moc lidí nedává, není vždy přítomen někdo, kdo by to hlídal – je potřeba být ve výběru asertivnější - kasička je v chodbě. Výše příspěvku zůstává, pondělní výklady však budou volné, možnosti karmajógy a individuální dohody slev pro lidi ve výjimečných finančních potížích. 
	Otto jmenován správcem gönpy
	je potřeba sehnat poštovní schránku – pokud nikdo nemá nějakou navíc, koupí se.
	připojení na i-net v průběhu března
závěsy do gönpy – obarvila Ála, Tereza s Majdou pověsí.
	gönpa není tak úplně vyhovující – hluk apod., v budoucnu ještě budeme hledat lepší prostory.
	program v gönpě na březen – vyjádřil se k němu pouze Otto, stále neobsazená místa na některé dny na výklady a vedení praxí.
CD s praxemi a výklady budou k prezenční výpůjčce v gönpě – J. Rys je tam dá. Postupně by ve skříňce měly být  k dispozici videokazety (kopíruje J. Lekeš), texty a CD – 1ks od všeho.

Videotransmise
najít videokazetu
	informovat souseda a paní správcovou
	video v gönpě zlobí, přivézt komunitní od Honzy Lekeše nebo do Kláry
	texty jsou hotové 
	po a před transmisí – klid, co nejvíce eliminovat zmatky a hluk

Retreaty
Nina – retreat na Mandarávu – až poté co vyjde text (tj. v červnu) - zjistit, má-li čas
Constantino – zatím žádná odpověď, měl by se ozvat
	Margit – tanec Vadžry – nemá oprávnění učit Píseň Vadžry, Rita – má oprávnění jen na půlku, zrovna tu, kterou zatím nepotřebujeme. Margit by snad měla přijet koncem května...Ve Vídni tanec Vadžry  7. – 14. 7., Rakouská komunita přislíbila dát nám slevu, tj. retreat by stál cca 100 euro na osobu..
	Fabio – jantrajóga  3. a 4. série, přelom června a července – v Maďarsku

Audio – 
Jirka navrhuje přesunout vypalovačku do gönpy, otázka, zdali kopírování audia předat někomu jinému, není jasné, jestli to Láďa chce dál dělat nebo ne, nechat Láďovi jen kopírování kazet? J. Rys v průběhu března zkontaktuje všechny zainteresované osoby a dohodne se další postup. J. Vlček – odstraňuje technické problémy týkající se audio nahrávek, dělá digitalizaci některých kazet na CD a MP3, vlastní kopírováná by byl rád, kdyby nebylo na něm.
	všechny MP3 nahrávky jsou předělané, tudíž by měly být plně funkční – třeba předat

Web
I správu hlavní stránky převezme J. Vlček, bude se rozjíždět prodej přes internet, bude možné přes net objednávat vše, prodej textů, nahrávek – i pro veřejnost (od dubna)

Bookshop – prodej textů, které jsou pro veřejnost, momentálně jsou 2 (Malá píseň a  Píseň energie a zkušenosti), až budou vytištěné další 4 – začne intenzivnější distribuce do různých knihkupectví a čajoven, konkrétní kontakty směřovat na J. Ryse.

Aktivační dopis - pro spící a neaktivní lidi, co byli na retreatu s NNR – Arnošt posílal gakyilu první návrh, připojí se tam ještě krátký dotazník, má-li dotyčný zájem o aktuální informace atd.

Rozpočet – rozpočet na rok 2004 je v mínusu, je to hlavní téma na příští schůzi, budeme hledat možnosti, kde ušetřit.

 Mirror – přišlo potvrzení, že jsme zaplatili, tištěný chodí k Tereze domů, v pdf je k dispozici on-line. Zbývá dořešit, co s čísly, která nám nepřišla. Přiobjednat ještě jedno číslo?

 Zrcadlo – stojí 20 Kč, na webu bude viset až se rozprodá jeho tištěná podoba. Do center mimo Prahu – možné vytvořit systém předplatného   třeba osovit místní buňky – návrh dotazu J. Rys - Tereze

 Změnit v inzerci v Doteku kontakt na Komunitu, změna adresy, odkaz na konkrétní kontaktní telefony, aby se eliminovali na praxích ti, kdo nečetli žádnou Rinpočeho knihu a nic o nauce nevědí.

  Komunikace a vztahy – diskuse na téma různých nevyřešených a nevyjasněných vztahů v Komunitě.

 Výhledově změny v sestavě žlutého gakyilu – K. Ošancová hledá za sebe náhradu, J. Rys převzal vybírání příspěvků na gönpu, jedná se tedy hlavně o členské příspěvky a členskou agendu.  

