Schůze 22.11.2007, Gönpa Praha

Přítomní: Martin Erhardt, Cyril Lojda, Daniel Kopřiva, Radana Lencová, Petr Lisý, Míša Zusková, Pavel Spanilý, Riki Watzka, Jan Trupl, Kačka Ošancová
Omluveni: Tomáš Boehm, Alena Vávrová, Michal Kuneš, Jakub Augustinský, Martin Zmydloch

1) Historické účetnictví - Ála shání účetnictví za předchozí roky, nyní má již od Libora Jušky, něco má Milan Polášek, prověří to a případně bude dále kontaktovat. Je třeba určitou část získat od bývalé účetní, která nám je z nějakého důvodu není schopná vydat. Alena Vávrová pošle dopis s dodejkou této účetní, ať nám doručí zbylé dokumenty.

2) Polštářky a hrnečky do gönpy - jejich dosypání či dokoupení
	polštářky – Míša Zusková zjistí možnost sehnání a cenu pohankových slupek, doplnění, dokoupení dalších obalů; možnost dokoupení molitanů na sezení

deky – vyprání, zajistí se během karmajógy 24.11. v sobotu; Pavel Spanilý vyzve na fóru, že sháníme deky a hrnečky, a vyčlení na to v gönpě nějakou krabici 
karimatky – přidat do výzvy o darech (je jich docela dost).

3) Odepisování darů z daní – možnost platit gönpu jako dar, případně poslat darovací formulář, který by si každý vyplnil; může se dát také do členské sekce na webové stránky; Petr Lisý se spojí s Álou a do příště připraví návrh řešení.

4) Autorská práva
a) Členové gakyilu odhlasovali, že se zavazují dodržovat důsledně pravidla SSI ohledně autorských práv a webcastů, případné nejasnosti vždy skrze Danielu Virágovou (zástupce ohledně práv) budou komunikovat se zodpovědnou osobou v SSI (nikoli na fóru atd.) a nebudou vyzývat na fóru k nelegální činnosti související s čímkoli.
b) Pokud se na fóru objeví výzvy některého z členů k nelegální činnosti ohledně autorských práv (i jiných věcí) a gakyil to zjistí, požádá webmastera o smazání celého příspěvku. Webmaster upozorní autora, proč byl jeho příspěvek odstraněn. 

5) Návrhy retreatů na příští rok – výsledky ještě nemáme, Jim Valby požádal o přeložení retreatu až na další rok.
	Návrhy gakyilu – Čö s Ninou Robinson, Mandaráva s Ninou Robinson, Zelená Tára s Yuchen Namkhai (Honza Vávra se zeptá Fijalky, jestli má na ni kontakt, případně zjistí přes Merigar office, jestli se to dá nějak oficiálně domluvit), Jantrajóga 
	Honza Trupl – zkusí domluvit způsob webového hlasování přes formulář s Láďou Prskavcem.


6) Zpráva Rikiho – retreat s Margit Martinů na Tanec vadžry proběhl úspěšně po stránce účasti, nauky i finančně, vyúčtování atd. provede Riki se žlutými

7) Koupě mandaly do Tábora – je potřeba dát příspěvek od komunity, sponzoring – 15 000,- Kč. Pavel Sobek se zavázal zaplatit 10 000, ale nyní je nemá; komunita nyní proplatí více, pokud žlutí dokáží vymyslet legální způsob jak to udělat, a Pavel podepíše závazek, že do půl roku poskytne dar komunitě v této výši (Riki zařídí s Alenou Vávrovou, Petr Lisý bude garant tohoto úkolu do příště a přenesení této informace na příští rok).
	
8) Riki Watzka přinesl doklad na zakoupení mobilního telefonu, který bude sloužit pro 	učitele na retreaty, zatím ho má u sebe pro retreat s Primou Mai.

9) Nová mandala pro komunitu – do března bude vyrobena v Brně (zařizuje Pavel Zezula), pro gakyil je garant a spojka Riki Watzka. Necháme ji vyrobit co nejdříve, komunita zaplatí fakturu v plné výši a mandala bude majetkem o.s. Umístěna bude domovsky v Praze nebo v komunitním centru.
	Co se týká staré mandaly, ta je nyní je v Brně a přiveze se na retreat s Primou, kde bude i nová táborská. Stará mandala bude poté dána na neurčitou dobu k užívání do Brna.

Pavel Spanilý se ujme projektu najít prostor na tanec na mandale v Praze.

10) Utěsnění oken – Pavel Spanilý dohodne utěsnění oken s Rudou 	Fischerem, zeptá se Mirky Šiškové na technologie izolace, kolik by to stálo a jestli by nám udělala cenu, případně Rudovi, pokud by to platil on.

11) Návštěvy v gönpě – pokud někdo bydlí v gönpě u někoho z nájemníků, bere se do doby 3 týdnů jako „návštěva.“ Bude-li pobyt delší, dohodnou se finanční podmínky (např. 1500,- Kč měsíčně/50,- Kč na den). Pokud někdo chce bydlet delší dobu v gönpě, je max. 10 dní, více je již nutná domluva s gakyilem (nyní žlutý – Ála), do budoucna převezme Martin Erhardt nebo červení a bude se starat o předávání klíčů, nájem atd.

12) Noví gakyilové přijdou na příští schůzku CZPC 29.11.07, navrhneme fungování organizace CZPC pro nový rok, je třeba udělat novou koncepci, v tuto chvíli to s překlady a tiskem příliš nefunguje.
	
13) Honza Trupl dá na fórum výzvu, že hledáme koordinátora Losaru.
	
14) Hodiny v gönpě – návrh pořídit hodiny do gönpy, gakyil rozhodl většinou hlasů, že raději ne, kdo je potřebuje pro praxi, nechť použije vlastní.
	
15) Stanovy – podepsán zápis se stanovami z velké schůze.

16) Retreat na výrobu Namkhy – 19.-20.1., organizace a garantuje Pavel Spanilý.

17) Team speak – přenos překladu webcastu – Honza zajistí dotaz na všechny členy prostřednictvím webových dotazníků, které zkusí připravit s Láďou Prskavcem; smyslem je zjistit zájem lidí o přenášení českého překladu a případně bude komunikovat s webcast teamem. Pro tuto komunikaci je třeba prokázat zájem a důvody.






