Zápis ze schůze gakyilu 18.12.2007 v gönpě

Přítomní: Martin Erhardt, Martin Zmydloch, Pavel Spanilý, Tomáš Böhm, Jakub Augustinský, Radana Lencová, Míša Zusková, Alena Vávrová, Katka Ošancová, Cyril Lojda, Honza Trupl, Honza Vávra, Michal Kuneš, Petr Lisý
Koordinátor: Honza Trupl
Příští schůzka: 10.1.2008 od 19:00 v gönpě, koordinuje ji Petr Lisý 

1) komunitní webové stránky: nyní nefungují, nutně potřebujeme sehnat PHP programátora, který se bude hlásit Michalovi. Zatím je administrace stránek možná jen od Michala z práce, proto Honza T. s Michalem vytvořili prozatímní stránky
	- Honzin V. se zeptá Libora Malého, zda může někoho pověřit pomocí se stránkami
	- Honza T. se zeptá Lukáše Ondřeje a Vlka
	- do budoucnosti musíme znát DNS stránek www.dzogchen.cz, více lidí by mělo znát přístupová hesla na stránky – nyní se je pokusí zjistit Mikun
	- další výstupy pro nový web udělají Honza T. a Mikun 
	- k emailům jednotlivých barev gakyilu má nyní přístup jen Mikun, ten je podle akutnosti bude rozposílat jednotlivým gakyilům na osobní adresy
	- na prozatímní stránky se napíšou emaily na: modří: Honza T., červení: Pavel S., členství: Alena V., dharmashop a knihovna: Mikun
	- Honza T. ještě dnes pošle celé české komunitě email, že webové stránky nejdou
	- zítra zajistí Mikun a Honza T. forwarding
	- pokud do příští schůze nezískáme od Ládi Prskavce potřebné informace k administraci stránek, vytvoříme stránky nové

2) předat si v rámci barev informace o tom, co kdo dělá tak, aby byli všichni gakyilové plně zástupní v případě nouze někým dalším, pokladnu v hotovosti mít jen v takové výši u sebe doma, jak je nutné, zbytek ukládat průběžně na účet

3) komunitní centrum: Březí nakonec není vhodný objekt pro centrum, v noci byla hodně slyšet silnice a zářily blízko paneláky, takže se nyní hledá další objekt. Zatím už projektový tým vytvořil hrubou, objemovou studii, ale na stavbu nového objektu, zdá se, bude třeba 5 – 7 miliónů Kč. Nyní tedy projektový tým vyrazí do různých stavebních firem, zadají jim na zváženou projekt stavby a nechají si vyčíslit, jak draze a za jakých podmínek by byly schopny centrum postavit. 
	- zvažujeme možnost slámové stavby podle doporučení Cipíska, Honza T. si bere kontakt na architektku a spojí se s ní
	- hypotéku si na sebe v tuto chvíli je ochotný vzít Honza T., ale jen do 14.1.2008, pak již nebude k dispozici (dává v práci výpověď), takže bude chybět významný zdroj na zafinancování centra
	- vytvoření fondu pro centrum: specielní účet, kam budou chodit příspěvky jednotlivců na centrum, dary, výnosy z Cipískova dharmashopu, šetření komunity – tzn. 25% z každého zisku, který se dá vyčíslit, pak bude třeba komunitě komunikovat, že nový účet pro centrum vznikl a oni tam tudíž mohou přispívat
	- do příští schůze žlutí zjistí, u jakého finančního ústavu je nejvýhodnější mít účet a jakou formu by mohly účetně přicházet příspěvky lidí na centrum a výnosy z Cipískova dharmashopu
	- projektový tým má ještě bod na přemýšlení, a to zvážit, co bude s penězi vloženými do centra v případě, že se centrum koupí, ale nebude úspěšné a bude se muset prodat

4) Diskuse mezi Honzou T. a Tomášek B. na fóru – pravidla gakyilu
	- do budoucnosti je důležité, aby každý člen gakyilu plně respektoval pravidla komunity stanovená Rinpočhem a rozhodnutí gakyilu jako celku
	- pokud někdo z gakyilu nebude souhlasit s rozhodnutím gakyilu jako celku, prodiskutuje dané téma na příští schůzi a nebude jej ventilovat ve veřejném prostoru celé komunity

5) topení v pražské gönpě
	- Mirka Šišková doporučuje nainstalovat regulovatelný termostat, ten však nechce Ruda Fischer (majitel domu)
	- řeší Pavel S. s Rudou, termostat koupí a nainstaluje do domu 2 tepelná čidla
	- Mikun koupí těsnění na okna, pomůžou mu s tím Martin E. a Martin Z.
	- do akce okna a topení v gönpě gakyil odhlasoval maximální investici 15.000 Kč
	
6) tisk materiálů v pražské gönpě – úspěšně začal a zase skončil, protože tiskárna zlobí, gakyil proto ohlasoval, že investujeme 1.000 Kč do výjezdu technika, který diagnostikuje problém a tiskárnu opraví, pokud bude maximální výdaj na tento jeden výjezd i s opravou do 5.000 Kč – řeší Pavel S.

7) retreat na namkhu – koordinuje Pavel S., proběhne 19. – 20.1.2008, Pavel osloví Ondřeje Olšiaka a Medvěda a zapojí je do retreatu

8) sluchátka na simultánní překlad – zajistí Martin Zmydloch, zjistí do příští schůze: 
	- jaká je cena vysílače
	- jaká by byla cena 5 kusů sluchátek, které by se nakoupila jako erární pro využívání všech do gönpy 
	- pak se nakoupí sluchátka do dharmashopu, tj. k zakoupení – zjistí i jejich cenu

9) webcast 27.12.07-3.1.08 – modří rozešlou email o webcastu, v něm také informaci, že se shání člověk na překlad a zapínání webcastu v gönpě

10) CZPC – hledá se stále koordinátor CZPC, modří zašlou email s touto informací

11) Vzácná váza – Danielka Varadínková odhadla, že je schopná udělat korekturu textu Vzácné vázy za 25.000 Kč v čase 2 měsíců, ale nastává otázka dalších potřebných spolupracovníků, především Lukáše Chmelíka a Arnošta Kořínka, kteří by mohli proces vydání knihy ještě zbrzdit. 
	- kniha se vydá za stejných podmínek, jako knihy pro veřejnost
	- Tereza S. se zeptá Ralfa, zda vydání knihy zasponzoruje
	- hledá se koordinátor knihy a bude mít tyto úkoly: 
		: zjistit reálnost projektu
		: zajistit člověka, který Daniele pomůže s AJ
		: koordinovat Danielu průběžnými dotazy, jak pokračuje v korektuře
	- hlasování: všichni přítomní souhlasí s tím, aby se kniha vydala do března a zaplatili jsme Daniele za její korekturu 25.000 Kč a zároveň ve smlouvě s ní stanovili penále 100 Kč za každý den zpoždění oproti stanovenému 2 měsíčnímu termínu
	- Honza V. tyto informace Daniele předá a zjistí, jaká je nyní situace její a Arnošta s Lukášem
12) Losar – zatím máme ideu jen našeho dzogčhenového Losaru s fundraisingem na komunitní centrum
zápis: Alena Vávrová
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