Schůze Gakyilu 9.1.2006

Přítomní:
Honza Trupl
Michaela Zusková
Radana Lencová
Alena Plassová
Michal Kuneš - zapisovatel
Honza Vávra

Hosté:
Tereza Starkova

1. Losar:
- Bude se zřejmě konat na Korunní 30, asi za 5000,- , ve čtvrtek 17:30 prohlídka,
- je to sál s barem, asi jako prostor kde byla schůze, je tam  pódium a ochoz.
- Program zařizuje Terezka.
-- Program už je v přípravách.
-- Ráno asi bude Ganapuja, pak příprava.
-- je třeba sehnat spoustu lidí na přípravu, a dopředu nahlásit kdo bude co dělat.
-- program: filmy (krátké dokumenty), představení jednotlivých skupin  (asi 5 min) + stánky, společná meditace, divadlo.
-- Stánek Dharmagai, thanky, Dharmashop (asi ne), Lungta, ASIA, Cipísek  (podle velikosti prostoru či ochozy, platit ?? - za stánek nebo asi lépe procenta z prodeje),  Nomadness
-- Od nás texty pro veřejnost a to k Cipiskovi či Lumírovi
- Výtěžek půjde na adopci tibetského dítěte.
-- Záměr je důležité dát i na letáky a plakáty.
- Propagace v Metru, 24, treba radio - Vltava apod.
--Udělat plakátek (Riki, Radanka)
- Letáky - mail (do 19.2. Radana), časopisy (??? kdo má jaké kontakty),
- vstupné 108,- , připadně i třeba 300,- jako podporující
- Tombola - kdo co přinese, či něco i z Dharmashopu
- Dražba .. můžeme vydražit něco cenějšího z tomboli nebo někdo něco věnuje (Cipisek???)
- Občerstvení -  jačí čaj, campa (pražená mouka z ječmene), čaje, alkohol, upéct záviny či buchty. (Gabina Ouřecká, Danielka Virágová, Lenak Topinková)
- Příprava a výzdoba sálu (Estetika) - lungthy, obrázky, thaky. (Cerveni - Míša, Radana bude pomáhat ...),
- Zajištění prostoru - Pavel Spanilý, H. Trupl
- Moderátor – je třeba sehnat moderátora
- čekáme na spolupořadatele a od toho se odváže propagace. (za komunikaci odpovída Tereza Stakova)
- Žlutí, vstupenky , Lístky do tomboly,  (Ala)
- Udělat speciální schůzku na přípravu
- Honza udělá informační mail
- HW - Zvukaře (Honzové), - hudba, mikrofon, filmy, dataprojektor ... aparatura tam je a jsou schopni to i zařídit.
- U filmu (dokument o ASIA) ripnout titulky a přeložit. Buď bude text a ten se přeloží nebo to nějak ripnem (Honza má,).Terka může přeložit Španělštinu. (Michal začne pracovat na ripnutí a případně vyrobení CZ verze).

-------------------------------------------------------------
Schuzka: 
18.1. od 19:30 - projednání postupu
4.2.- od 18:00 velká schůze organizační - Gonpa 19:00
Michal - Fórum na Losar (hotovo)

-------------------------------------------------------------
30.1. schůze Gakyilu od 18:30, u Honzy Trupla na Jarní 2, Dejvice (Na Babě) 131 z Hradčanské - zastávka U Matěje.
-------------------------------------------------------------
2. Kurzy (Honzín)
- Maďaři: SMS BAse s Igorem Berkinem aby se zkoordinovalo datum. 
- Oliver Leick -  Senziny nebo 7. Lojong - velikonoce nebo v únoru,  28.4 - 2.5 //
 + přednáška o tibetské kultuře ???, ale musí se komunikovat s Rimpočem, zda může Leick vést retreat (nemá SMS)
7. Lojong (ANO)
- Senziny - můžeme na Senziny pozvat Jakuba Vinklera (v Gonpě) (Honza Vávrapožádá) (konec 5. nebo 10.,11.)
- Snová Jóga - Michael Katz,  20-22.7. (250$ letenka + cesta vlak ) (v Gonpě) možná vyrobit materiál, kniha Rimpočeho. (ANO)
- SMS Base - Igor Berkin, přislíbil, bude dlouhý, ale je závislý na Maďarech a Rimpocheho programu
- Janta joga - začátky (i jend výkend) // pokročilý 1. a 2. serie(delší)
(8. pohybů, lze podle videa a knihy)
-  Tanec – požádáme i o učitele na tanec

-------------------------------------------------------------
3. WWW
-  Grafika sehnal Honza.
Požadavky:
(Připravit požadavky na :
-  Obsah ???
- Fórum kde? Export na www. ??? Nástěnka na www,a Fórum jako diskuse.
- Grafika ??

- Honzín do 30.1. (schůze) přiopraví první verzi s grafikem a pak projednáme případně změny obsahu to rozložení.

-------------------------------------------------------------
4. Internet
Problém: tel. linka byla na Fisherovu a někdo zrušil ADSL - byla to nějaká chyba a obnovilo se to, ale teď to zrušili znovu (podpis na smlouvě je nečitelný a určitě není Fisherové)- ADSL bylo to zrušeno na prodejně někým. 
STAV: Linka byla převedena  na nás, je teď bez ADSL.
teď dál??
 - pokračovat u O2
 - zřídit Volný
- Vzhledem k převodu s tím zatím nesmíme disponovat a smíme až od 1.2.

Honza zařídí ADSL u Volný. (ANO)


-------------------------------------------------------------
6. Účty
- příště


-------------------------------------------------------------
7. Heslo: xxxxxxx // xxxxxx, heslo do 31.ledna 2007
 / Michal Kuneš - pošle mail Láďovi
-------------------------------------------------------------
8. E-Maily
- webový mail blbne ale odesílá se to.
- maily - při odpovídání na mail, poslat kopii na příjemce, aby ostatní členové Gakyilu věděli, že na daný mail již někdo odpověděl.

-------------------------------------------------------------
9. Letáček (propagační letáček komunity)
-  Radana Lencová vyrobila návrh letáčku a vizitek
- letáček je hezký, uděláme jich asi (20ks)
- vizitky - (300ks)

-------------------------------------------------------------
10. právní věci (Michal kuneš vykomunikuje s Kamilem a zařídí aktualizaci údajů)
- Kamil a řešíme změnu stanov (seznam Ganchilu) a potvrzení o IČO.
- změnit znovu soupis lidí. !!!! – zjistit kdo je v oficiálním seznamu a může podepsat změny -- je potřeba sehnat z ministerstva stanovy a seznam lidí.


- Statistický úřad asi vydá potvrzení o IČO – (Honza zkusí)

- Změna adresy a zástupců u registrace o.s. Dzogchne změnit.
- vykomunikovat s Kamilem

- Do zápisu z velké schůze dodat podpisy starého a nového Ganchilu 

- Ohlašovací povinnost ? Kde všude?:
-- Finnačák
-- Ministerstvo vnitra
-- Banka (Ála)
--  Dále ověřit u Kamila

-------------------------------------------------------------
11. Kolaborační web, Jeshiho web a spolupráce
- Ganchyil začíná používat kolaborační web Jeshiho (Rinpočheho syn) (kolaborační dokument můžeme zaslat členům.)
- Prohlubujeme spolupráci s Merigarem a Merigarským Ganchilem
- Modří zašlou informační web členům v závislosti na Rimpocheho prohlášení na posledním webcastu.

-------------------------------------------------------------
12. stroj na drátěnou vazbu + příslušenství
- zařídí Tomáš Bohm a Ála mu dá potřebné údaje.
- Majda sešije tunbooky jakmile to bude.

-------------------------------------------------------------
13. Michal Kuneš překontroluje Tunbook náš kontra Tunbook z Merigaru.

-------------------------------------------------------------
14. Zápisi ze schůze je nutné poslat všem, překontrolovat, vytisknout a probrat, že se vše udělalo.
podepsat a archivovat asi 1. rok.

Gakyil:

Jan Trupl		..........................................................


Jan Vávra		..........................................................


Pavel Spanilý 		..........................................................


Tomáš Böhm 		..........................................................


Michaela Zusková 	..........................................................


Alena Plassová 	..........................................................


Radana Lencová 	..........................................................


Michal Kuneš 		..........................................................



