Schůze gakyilu 29.6. 2008

Přítomní: Petr Lisý, Martin Erhardt,   Dan Kopřiva, Pavel Spanilý,  Michal Kuneš, Kateřina Ošancová, Cyril Lojda, Míša Zusková

Omluveni: Jakub, Martin.
--------------------

WEBCASTY 
- team-speak - Mikun se spojí s Honzou Truplem a domluví , co potřebujeme k tomu, aby se to mohlo připojit. Yeshi povolil, doporučil, ať se zeptáme Rusů, jak realizovat technicky .
- koordinace příštího webcastu (Pavel)  - sehnat překladatele, rozeslat časy

GONPA 
- zateplení – řešit v září
- vrtačka - domluvit s Pepou (Martin E.)
- TV - Jirka Rys - domluvit vrácení (Pavel)
- komunitní mobil - bude mít na starosti Martin E. (návod, kde bude atd.), Pavel koupí simkartu (mobil bude potřeba pro Margit tento víkend) 

KOMUNITNÍ CENTRUM
- spořící účet k Centru - hledat banku - pokračuje - Petr nemá čas, navrhuje, aby to zkusil vyhledat někdo z pracovní skupiny komunitního centra - Pavel dá výzvu na fórum do kecátka komunitního centra..  

TISK
- koupí se nová šička – vybrat jakou (tiskaři + Mikun)
- Vzácná váza – probíhá kontrola páté kapitoly.. pak sazba. Kontaktní osoba pro tisk -  Martin Zmydloch.
- Tunbook - připraven k tisku
- Ganapúdža - připraveno k tisku

ASIA NA WEBU 
- pokračuje - Danilka, Mikun

- RETREATY 
Zelená Tára - celkově 7.000,- výdělek
- Elio - navrhl napsat článek do Mirroru - zeptat se, zda se najde literárně zdatný dobrovolník (oslovit Radanku, Naďu) 
- oslovit Slováky, zda by se mohli finančně podílet na nákladech za cestu (Dan)

Semdziny a rusheny – Jakob Winkler - datum retreatu 7.-9.11. 
- pojede vlakem
- možnost uspořádat v rámci retreatu komunitní výroční slet

Jantra jóga 1. a 2. série (Laura Evangelisti) – 15. až 19. 10 – středa a čtvrtek jenom večerní tun, Pá celý den. 
- ubytování – zjistit možnost bydlení u Jolanky, Laura nebude chtít bydlet v gonpě (Pavel)
- rezervace tai.chi akademie pá-ne + zbytek v Masné ul., zkusit zajistit Budo na celý retreat (Pavel) 
- přípravka úterky v Masné (organizace - Káča)

Chod (Nina Robinson) 
- termín retreatu: 29.8 - 2.9. 
- přihlašovací tabulka - Láďa připraví, ale je potřeba napsat mu ať to udělá.. v přihlášce objednávání ubytování a jídla, (Pavel)
- cestu Niny tam zajistí Poláci, cestou zpět my (odvoz Niny autem do Prahy)
- cena retreatu - 900,- (reduced)
- rozeslat info o retreatu (do konce týden), čj + anglicky, na fórum, na norbunet. (Dan) v přihlášce info o dopravě (+ založit vlákno na fóru) a o tom, že závazná přihláška - tabulka bude rozeslána do konce července
- rozeslat přihlašovací formulář (do konce července)
- rozpočet - Mikun
- poslat Pavlovi rozvahu ubytování, jídlo (Káča)
- dárek - třeba koupit předem, vzít s sebou (Martin E. se zeptá Fijalky na tip)
- třeba zajistit letenku (Dan, Petr)
- min. jednu noc asi přespí Nina v gonpě

Prohlubovací kurz 6 prostoru s Margit – 1. víkend v červenci
- organizuje Brno, pořešit finance (Pavel) 
- koupit do mobilu sim kartu (Pavel nebo najít kartu co má doma :)

Plán retreatů na příští rok
- retreat s Jimem - květen 2009
- tanec tří vadžer
- ?píseň Vadžry?
- ?jantra?
- Oliver Leick- zeptat se ho, co by nám navrhl za téma retreatu - únor, březen
- Constantino - retreat na ganapůdžu

POZVÁNÍ RINPOCHEHO DO ČR
 - poprosit Honzu Trupla, zda by zformuloval (Káča)

PRODEJ MANDAL - (42lit)
Nabídka mandal mezinárodní komunitě - cena 42.000,- výtěžek by mohl jít na komunitní centrum. (Výrobní cena mandaly je 30.000,- vyrábí se někde u Brna)
-	SSI souhlasí, ale chce  7% z prodejní ceny

- Mandala pro MW
- odešel dopis Ritě, Rita zjistí, zda musí platit také těch 7%, Pavel Zezula to tam může odvézt v srpnu, pokud se stihne vyrobit
- Filip zjišťuje, zda chtějí v MW nějaké mandaly do dharmashopu
- prodej mandal jinak zatím  není koordinátor (jednání s firmou, dovoz, balení a odesílání , měl by to být někdo z Brna (Pavel se poptá na tanci s Margit)

CENTRUM
- řada nových tipů, řeší skupina kolem komunintího centra, info na kecátku

MERIGAR EAST
Meribar - česká komunita nezajistí, dát to vědět Tereze (Káča)


Výzva SSI –  neprodávat nečlenům texty ani nahrávky
- Luigi neschválil prodej Knihy o komunitě a Tunbooku nečlenům, komunikace bude ještě pokračovat.. Rozjet další komunikaci kolem tohoto nařízení.. 

KONCERT 27.6  PARUKÁŘKA 
- 4.500 náklady, čistý zisk cca 2.000

CELOKOMUNITNÍ SCHŮZE - předběžně 28.10 asi Praha

FÓRUM
 - Inforamční složka pro gakyil - tisk letáků (Angelika - nabídka tiskárny pro NNO zdrarma, Helena Komrsková - nabídka tisku zdarma)

TOMBOLA 
- Martin dá vyhodnocení Petrovi (do kopie Mikunovi)

Přechod nízkých Tater – přelom července a srpna (Pavel)

ZBÝVÁ K DOŘEŠENÍ 

·	Účetnictví - účetnictví za 2003 - 2005. Jednáme s účetní, která má doklady za tyto roky. Je třeba udělat právní kroky ke komunikaci s účetní, aby nám vydala doklady či aby bylo vše úředně vyřešeno (nahlášena ztráta apod.).
 - Je třeba zjistit, co je třeba udělat aby jsme byli krytí. Účetní komora - tam je možné se zeptat a stěžovat si.
 - Alenka komunikuje s Liborem Juškou a ten komunikuje s právníkem. Stanovíme strop pro první komunmikaci s právníkem: 10.000,- (schváleno)
- zaslán dopis a vyzvednut
 
·	Půjčování CD – udělat seznam knih a CD, které chceme půjčovat v gönpě – POKRAČUJE - Michal Kuneš udělal seznam všech našich materiálů. Chybí pouze to, co je v truhle v gönpě. Až bude zpracováno i to, udělá seznam toho, co chceme v gönpě mít k dispozici, a zašleme do SSI ke schválení, zda to může být k prezenčnímu zapůjčení k dispozici v gönpě. (Martin pomůže udělat seznam – inventuru oltáře) - práce skoro dokončena, chybí ještě evidence videokazet. (Martin Z.)

·	Knihy - na Amazonu - knihy jsou zpět v Americe, poslali to omylem zpátky. Třeba napsat do Amazonu, ať to pošlou znovu. Martin E. zavolá Tombominovi, který to objednával, ať to zařídí.

·	Platební karta – Pavel Spanilý, se žlutými se dohodne postup používání na Paypalu apod. Třeba přepsat platební kartu na Petra – zařídí si Petr s Pavlem Spanilým. Řeší se to – je třeba nyní kartu převést na na žluté.

·	Záznam z přednášky – Oliver – je vyhotoven,  - Oliver prosí o dvě kopie záznamu (dodání zajistí Michal Kuneš). POKRAČUJE - Michal Kuneš zajistí, aby se poslalo do Merigaru do Archivu a také zajistí odeslání (domluví také s Radanou Lencovou), Oliverovi. (CD pro SSI jsou připravena, ještě je třeba udělat CD pro Olivera – bohužel není potisk, protože je Jirka Rys nedostupný – je třeba vyrobit nový náhradní- Mikun)

·	Vysílačka a radia pro překlad na retreatech 
- Vysílačka zatím není, ale Martin domluvil, že nám jí zapůjčí, zřejmě pojede autem s Kamilem a tak jí cestou do Rumunska vyzvedne v Brně. Nakoupit rádia nestíhá, takže rozešle mail, ať si je lidi pořídí sami, pokud potřebují překlad.

·	Dokumenty –  máme potvrzeno ohlášení změny stanov občanského sdružení, dokumenty máme. (Nyní bude třeba nahlásit zodpovědné osoby na fin. úřad. - Michal, Petr)

·	Návrh kalendáře v interních stránkách. – vytvořen

·  SKYLINE 
– možnost dalšího benef. koncertu, možnost zkombinovat s Losarem - dořešit příště
- Michalova přítelkyně má s produkcí koncertů zkušenosti, Michal od ní zjistí, co vše by to obnášelo. 

·	Prostudovat všechny staré zápisy ze schůzí a vypsat z nich schválená rozhodnutí gakyilu. (Martin Z. a Jakub)


LETNÍ VIDEOTRANSMISE - 4 středy před proběhne výklad, nácvik na transmisi

Místní pobočka SSI v ČR
- CZPC - návrh, že by tu mohla vzniknout
- pokud by se toho někdo chtěl iniciativně ujmout, gakyil nemá nic proti

Trička na podporu Lingu
- výdělek by šel na komunitní centrum 
- přispějeme na trička 50% ale Rikiho návrh se nám nelíbí - nechceme tam žádné "podporuji cenrum" 
- ať to jsou kvalitní trička
- Caca Simhamuky - Pepa chce vyrábět - schváleno

- autorská práva k sybolům..jako je áčko.. je třeba - dotaz SSI Mikun domluví s Danielkou, ať zjistí, co je všechno chráněné
- možnost vytisknout letáčky se šťasnými symboly (samolepky) - Riki návrh, H. Komrsková by mohla zařídit tisk zadarmo (Pavel)
 
Záznamové zařízení
- Edirol R-09 - možnost v budoucnu zakoupit

Nábytek do kanceláře
- skříně - koupit (Mikun změří, zkusí nějaké vybrat)
-krabice na Munari
-krabice - Ztráty nálezy
- Texty zdrama - dolů do kanclu

Úpravy na www - Láďa řeší, až dokončí dá info

Revize info o členství na webu - vysvětlit, lépe zformulovat proč jsou různé výše členských příspěvků a jak je to s platbou na gonpu.

Schůze gakyilu 3.8. 2008 od 18.00, koordinátor - Michal Kuneš


