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Přítomni: Jan Vávra, Radana Lencová, Jan Trupl, Pavel Spanilý, Alena Plassová, Michaela Zusková, Danila Virágová
Příští schůze: 12.4. 2007 19:15 před budovou !!! u Ály (radši po čtvrt, aby Alena mohlo zkončit).

0    schválení minulého zápisu
 - schváleno
Modří

1    Retreat s Oliverem 29.4 – 1.5- zajištění veřejné přednášky a organizace retreatu
- tělocvična zamluvena, někdo bude předcvičovat a Olivek jen opravovat cviky. 
- tělocvična  - 8000,-/ 4dny, Honza zařídí smlouvu.
- Olivek přijede vlakem
- bydlení ??? asi Gonpa nebo byt na Hájích (kontakt Daniela Varadinkova) – ověří Pavel
- Honza zjistí od Olivera výši požadovaného honoráře
- Honza zjistí harmonogram od Olivera
- Překlad ????

2    Tanec na Mandale během retreatu Olivera
- musí se ověřit velikost prostoru
- tancovat během retreatu. Třeba 10-12 + 14-16, nebo i v polední pauze a pak večer
- prověřit možnost druhé tělocvičny (Honza)
- Honza rozešla informační mail.
- Veřejná přednáška asi v Knihovně 
- Propagace maily, spřátelené skupiny, www, leták do Lotusu
- Leták připraví Honza, Radanka upraví graficky a Pavel pomůže s roznosem

3    Nový Web komunity
- Chybí kalendář, galerie,zápisy, 
- dharmashop (Mikun zaktualizovat informace o vyprodaných titulech)
- Galerie linie.
- zápisy (Mikun)
- Článek v Reflexu bude, tak bychom chtěli nové stránky
- podívat se, zda si nevšimneme něčeho co chybí (všichni)

4    Retreat s Michalem Katzem – jóga spánku - možnost udělat v jiném termínu 29.6.-1.7.
- náklady na cestu asi 350E,
- ANO

Červení
5    retreat s Margit Brno + ubytování u Jolanky (Pavel)
- Bude třeba stanovit cenu.
5-8.5. Marnit přiletí do prahy autem do Brna
Retreat tanec 6. prostorů  + prohloubení 3 vadžer - nepravidelný
- Pavel Zezula se o to stará.
- udělat zálohy (případně sleva pro ty co zaplatí zálohu)
- Margit po retreatu bude zůstávat v Praze, je třeba ještě dořešit její ubytování 

6    retreat s Margit Praha - uzavření
- Poslat vyjádření do Shang Shungu (feadback).
- Honzík pošle Pavlovi Tabulku, Pavel pošle Mikunovi, ten vyplní a pošle zpět Pavlovi.

7    dotisky textů - kooperace červeného gakyilu a CZPC
- 1. nejdříve svázat Transmise, 
- 2. dodělat Tunbook
- 3. Instrukce – prověřit případné chyby a existenci matrice - a podle toho udělat 30 / 50 kopií
- 4. Ganapúja

8    výzdoba oltáře v gönpě
- řešíme výzdobu, aby byl oltář výraznější.
- může Marek Nepěšný namalovat na zeď velké „A – Radanka se zeptá.
- nebo obraz s velkým „A“, pokuď ho bude ochoten věnovat komunitě.

Žlutí
9    Margit 50 euro
- Nina - darovala 50E, dáme na Mandalu.

10    půjčování DVD a videokazet z knihovny
- zjistit jak je to s právami na prohlížení DVD nebo na půjčování.
- nepůjčovat, může si to pustit v gonpě
- informovat lidi, že je chyba v novém tunbooku

11    účetnictví v roce 2006 - stav naší kasy 
- přesunuto na příště

12    poplatky za videotransmisi u mimopražských skupin
- nový člověk platí 200,-
- jiné skupiny to dělají jinak
- je to zavádějící – je třeba to změnit.
- Mimopražští informovat, že rušíme poplatek za transmisi. (Radanka)
- dělalo se to hlavně kvůli motivaci, aby chodili na přípravu a zjistili si co to je.
- Zrušíme a platí se na Gonpu podle pravidel (případně za přespání).

13    adopce z Losaru
- adopce 2164E, 2 děti na na 3 roky + (364E navíc) podpora mnicha či důchodce.
- dáme na  adopci holčičky, chlapce a důchodce.

14    výprodeje PC techniky z CSOB
- Honza zařídí

15. Dokument o Losaru
- vyrobené krátké video.


16. Tomáš Boem chce obědnat čudleny.
 - 50ks vezme komunita.(pokud je možnost bez problému doobjednat, tak 30)
 - JEŠTĚ OVĚŘIT CENU (je to 1,5 / 1,9 ???)

17. Retreat na  prohloubení tanců někdy v srpnu , popřípadě prohloubení Mandarávy
- Mandaráva možná jindy, aby retreat nebyl moc dlouhý, a asi udělat někde venku na nějaké svátky.

18. Webcast 30-5.4. SMS organizaci Modří.

