Schůzka 12.4.07
Přítomni: Alena Plassová, Radana Lencová, Honza Vávra, Pavel Spanilý, Michal Kuneš - mikun, Honza Trupl

Modří:

1) Retreat s Oliverem (Honza Trupl)
- Kalkulace hotova
- Již přihlášeno 15 lidí
- Možná bude možné využít i druhou tělocvičnu 
- Poslat info na Norbunet a Slovensko (Honza T)
- Řeší se cesta Olivera
- Překlad – Buď Honzové nebo někdo jiný – zatím nezajištěno
- Záznam – mikun (Zjistit souhlas o Olivera – Honza T)
 
   Veřejná přednáška Olivera 28.4. 18:00-20:00 (Problém s přípravou sálu – možná bude nutné posunout začátek)
- Máme sál, anotaci přednášky a je nutné připravit propagaci
- Plakátek: udělá Radanka, Honza pošle podklady,
- Webová propagace - emailem –  Terezka má kontaty (Honza)
- Kapacita přednášky 200 lidí
- Doporučené vstupné 50,-
- Připravit vstupenky (Radanka).
- Opět záznam mikun plus nutné zjistit typ kabelu.
- Zkusit sehnat mikrofon z AVC (Mikun) 2x mikrofon + držáky
- Nezapomenou Foťák pro případné focení poloh.

2) Rozpis dalších retreatů - podle programu rinpočheho - zejména Igor Berkhin
- příště

3) Středy v gonpě - jednotliví zástupci gakyilu
- Nejsou tam červení – chtělo by to řídit úklid či karmajógu – červení berou na vědomí, 
- žlutí a modří tam jsou téměř pravidelně.

4) Kdo, co na webovkách
- ASIA – Honza V., Chtělo by to informace o probíhajících adopcích apod.
- Je třeba ještě přeřadit některé věci do jiných skupin -  Losar.
- Zjednodušit úvodní stránku.

Červení:
5)  Jestli bychom nezavedli pravidlo, že pokud se kniha půjčuje na dlouho kvůli překladu, měl by si ji dotyčný oxeroxovat, aby ji neblokoval, nejlépe samozřejmě do té doby, než vyjde v jazyce českém.
- závislé na dané knize a její poptávce.
- musí si rozhodnout CZPC, zda potřebuje více kopií – je to hodně individuální, záleží na velikosti knihy apod.

6)  Komunitní pozemek na retreaty a ústraní
- Rozjela se diskuse o pozemku pro ústraní.
- Jsou lidi, kteří o to mají zájem.
- Zorganizovat pravidelné praxe za tímto účelem.
- Sehnat organizátora (nabízí se Pavel Zezula/Cipísek) za tímto účelem aby to řešil a navrhnul projekt řešení.
- Udělat košilku na řešení výběru pozemku (fotky, návštěvu, informace, kontakt ).
- Vyřešit eventuální financování.
- Na Fórum uděláme (Mikun) thread pro toto a dáme informace na fórum (Pavel).
- Kdo se o to bude starat.
- Bude možné zaštítit případnou sbírku apod.

Žlutí:
7) Informace o průběhu změny adresy pro Dzogchen o.s.
- Na ministerstvu vnitra nahlášeno.
- Čekáme na oznámení registrace změny, pak se nahlásí na finanční úřad P1 a ten oznámí změnu příslušnosti k  P4.
- Nahlásíme i zodpovědné osoby na nový rok: Honza Trupl, Michal Kuneš, Alena Plassova, Radana Lencová, Pavel Spanilý

8) Archiv CD a DVD pro gönpu. V současné době je archiv u Jirky Ryse (dělal z nich zálohy - kopie). Kam archiv přesunout - do gönpy? Kdo bude dělat zálohy do budoucna?
Je možné půjčovat CD, DVD, členům? - Pořešit práva na promítání  CD a DVD v gonpě.
 V rámci knihovny, stejně jako půjčujeme knihy.
- Danielku zaúkolovat aby zjistila v Shang Shungu.
- Mikun udělá inventuru CD a DVD

9) Dokupování vybraných titulů knih pro účely CZPC. Při vydávání nových knih nám 1 kniha (půjčená z knihovničky) nestačí, a blokuje se čtenářům, je potřeba mít alespoň 2ks. Zakládáme tímto archiv knih CZPC, kde by byly zastoupeny tituly ve více exemplářích, na kterých se pracuje. Kolik nám na to může přispět gakyil?
- Kupovat  můžeme 2 knihy, je-li to v rámci smlouvy kde je sleva a je-li to nutné
- Problém překladatel a korektor, kde je potřeba více knih. Není problém koupit další výtisk, je-li třeba knihu na překlad.
- Necháme na uvážení CZPC ať rozhodně, zda danou knihu je nutné koupit v dalším výtisku.
- Archiv CZPC – vypadá zbytečné, aby kniha někde ležela bez užitku, Spíše součást knihovny, aby byly součástí knihovny a k dispozici lidem. Vyřešit proč archiv CZPC? Knihy jsou placeny komunitou, pak by měly být dispozici ostatním. Pořešíme na Fóru CZPC proč je nutný archiv (Radanka).

10) Projednání rozpočtu na tento rok a učetnictví gonpy za rok minulý.
- Je třeba sehnat komplet daňových přiznání za minulé roky (je nutné vše archivovat a nevím zda máme vše) – pravděpodobně je část u účetní (Mikun, Ála).
- Přehled účetnictví gonpy: vyšlo dobře: Gonpa 22ks v plusu – taže vychází dobře, Vyúčtování: Stav majetku: banka = 375 000, pokladna1 = 154000 , pokladna2 = 108000, Celkem=640000.

11) Technika v gonpě.
Chce vyřešit techniku v Gonpě v rohu – 
- Máme datový projektor.
- můžeme mít plátno:
- Digitalizovat Video kazety – Tombomino to má. (Pavel se zeptá)
- Televizi a Video ležet dole (možná bude možné půjčovat stará videa  - VHS kazety)
- Počítač, skříň, LCD, ?Cenová kalkulace? – Michal, Honza T.
- Reproduktory a věž ? Michal, Honza T.– TV se Skartem, LCD se skartem,
redukce Skart – LCD a možnosti.

12) Špatně vytištěné průkazky - řešit / neřešit.
- neřešit.
- Za Danielku:
13) Mám zůstávat v mailing listu gakyilu? předpokládám, že asi ne, že už půjde čistě o vaše interní záležitosti. 
 Mám mít přístup na kecátko gakyilu? na CZPC určitě jo, ale nevím, jestli kecátko, jediné, kvůli čemu by to bylo dobré, je to, že mám být člověk zodpovědný za copyrights, což přesně nevím, co se tím po mě chce a taky nevím, jestli je kvůli tomu třeba, abych měla přístup semka na kecadlo. Možná CZPC stačí?
Záleží na uvážení Dainelky, zda chce mít dále přehled o dění v komunitě.


14) Zkuste prosím probrat, jak info o ASIA udelat na nových www viditelnejší – např. samostatný odkaz viditelný na hl. strance nadepsaný jako humanitární pomoc nebo odkaz na vlastni www - jako Losar.
 - pracuje se na tom. Honzín má nějaké nápady a Mikun také.

Za Radanku:
16)  Víkendový retreat na Ganapúdžu s Pavlem Sobkem (v gönpě), 5.- 6. května.
- Nové DVD na Ganapúdžu a udělat víkend s tímto výkladem + základy pro nové, možná Honza přeloží.
- ANO ať pošle podklady a není problém udělat.
- Můžeme spojit s podporou záměru hledání pozemku.
- (Radanka vykomunikuje)

Za Tomáše Boehma:
17) Cena DVD z retreatu na Mandáravu.
- Musí být souhlas Niny, zda je možné DVD kopírovat a prodávat z retreatu či ostatním
 - Cena: 108,- co byli na retreatu
   Ostaní: 180,- členi / 220,- nečleni.

18) Odhlučnění (Mirka Šišková).
- máme možné udělat odhlučnění se sponzoringem
- dořešit případně odrazy od stěny apod.
- zjisti jak bude vypadat návrh
- ANO, červení zařídí



