Schůze - Phendeling 6.11. a 7.11.

Přítomni:
Nikol Stanišová, Pavel Sobek, Libor Juška, Josef Vintr, Marek Jakš, Jan Trupl, Kateřina Ošancová, Pavel Spanilý, Radim Zeman, Martin Boháč, Dalibor Kryl, 
Michal Sodoma

VOLBY

Statutární zástupci sdružení na rok 2011
Předseda o.s.:  zvolena Kateřina Ošancová – 7 hlasů pro, 1 se zdržel
Místopředseda o.s.: zvolen Radim Zeman – 7 hlasů pro, 1 se zdržel

Ředitel gakyilu a jeho zástupce:
Ředitel gakyilu: Nikol Stanišová - 7 hlasů pro, 1 se zdržel
Zástupce ředitele: Jan Trupl - 7 hlasů pro, 1 se zdržel


RETREATY 2011

KUM NYE – Aldo

Termín: 1. setkání začíná na konci března, pak budou ještě dvě, termíny zatím nejsou dané.
Cena na osobu: 24.000 za celý trojdílný cyklus, koncipováno a prezentováno jako roční škola tibetské masáže (nicméně certifikát není nijak státem uznaná kvalifikace pro maséry, nezakládá možnost žádat o ŽL atd.)
Kapacita: 12 – 20 osob; minimální počet údajně už máme, Lída eviduje zájemce.
Koordinátor: Lída Studenovská

Vznikly samostatné webovky:  www.kunye.cz" www.kunye.cz
Pořádáme mimo jiné jako akci, z níž bychom mohli mít zisk pro komunitu, při účasti 12 osob zisk 100.000.
Třeba pojmout jako samostatný projekt – vymyslet jak nejlépe „prodat“ veřejnosti, jak prezentovat atd., nutná precizní organizace vlastní akce atd.
 
JANTRA JÓGA
Únor 2011 – jantra jóga 3. série (Zsolt z Budapešti)
Únor 2011 – jantra pro veřejnost v Brně (s Fijalkou)
Duben 2011 (až vyjde knížka Jantra jóga od Dharmagaiy) – retreatové jantra turné pro veřejnost - Praha, České Budějovice (Fijalka, Honza Dolenský)

(Khumbaka – předjednáno ústně, ale bez Fabiovy další odezvy, gakyil se dohodl, že nebude).

TANEC NA MANDALE
Tanec OM AH HUM a Tanec šesti prostorů pro začátečníky – možné využít kromě Margit také Lenu z Drážďan a Elishu z Vídně (nebo Zoltana Csera z Budapešti) 
- některý prodloužený víkend v rámci těch pravidelných prvních tanečních víkendu v Lingu

Tanec Písně Vadžry – pro začátečníky letos asi ne, možná Rita – opravovací retreat, pro ty, co absolvovali Tanec Písně v Brně

Velikonoce – retreat s Margit

SMS

Podzim 2011 - SMS 1 retreat zaměřený na praxi s Igorem Berkhinem – 9 dní (v Lingu), máme příslib, o konkrétní termín máme napsat hned, jak bude znám Rinpočheho programu na druhou polovinu roku 2011 

YESHI V ČR
Příslib „for sure“  – podzim 2011

OSTATNÍ RETREATY

Jakob Winkler - ?? něco pro nové lidi
Igor Berkin - shine
M. Katz – Jóga snu pokud, tak asi léto 2011
Enzo – Jnanadhakiní (výklad něčeho, co ještě nikde nevykládal.. šance, že by přijeli lidi i z okolních zemí. Třeba napsat Rinpočhemu, zda to povolí) 

Pozvání Rinpočheho do ČR na rok 2012

Odsouhlaseno, že Rinpočheho pozveme, aby zde předal nauku. (Nebudeme ani navrhovat jakou, ani to podmiňovat návštěvou Lingu). Pouze prosba, že bychom byli rádi, kdyby přijel Ling požehnat v rámci svého pobytu zde.
Zformuluje: Honza a Kačka 
+ předtím info o tom, co nového se podařilo v Lingu a krátkou prezentací formou videa – Pavel Spa 
Termín: do konce listopadu

Další akce komunity:
15.11.2010 – narozeniny Lingu
5.2. 2011 – 10. výročí založení o.s. Dzogčhen - ganapůdža

LING 2011

Aktuální finanční bilance phendelingového účtu – nulová či spíše mínusová
	půjčka 200.000 od gentlemana (bezúročně, splatnost 3 roky) 
	půjčka z Merigaru na pět let – roční splátka cca 50.000)

Komunita může do Lingu aktuálně investovat max. 50 – 100.000 (při zachování povinných rezerv).
Po Jimovi se mírně zvedly měsíční příspěvky na Ling.

1) Odsouhlaseny tyto priority postupu stavebních prací v Lingu:
Priorita č. 1 - Topení  - komplexní věc, zahrnuje spoustu dílčích, finančně vesměs dost náročných kroků (komín, kotelna, podlahy a spousta dalších) Takže se uvidí, co vlastně při našich finančních možnostech budeme moci udělat.  
Zmíněná částka 50 – 100 000, kterou do konce roku ještě na Ling máme, se použije na stavbu komína.

Další akce: venkovní stavební úpravy, dodělat sociálky, zbourat „dormitory,“ dodělání podlah..

Výstup: Proběhne další sbírka na topení.  




2)  Projekt louka
Louku vlastní družstvo, někomu jí pronajímá. Při případném prodeji musí zem. družstvo nejdříve nabídnout pozemkovému fondu, s pozemkovým fondem špatné vztahy, soudí se atd. Celkově to bude složité, časová náročnost veliká.
Nemáme představu, kolik by louka stála.
- Honza Trupl zatím získal na louku 85.000,- v příslibech, je možné v tomto fundraisingu pokračovat.

Výhody louky:
- prosté vlastnictví (nikdo nám tam nic nepostaví atd.)
- možnost mít tam dark kabinu a evetn. jiné kabiny (to, aby nám to povolilo CHKO a další instituce je další samostatná kapitola, bude asi také dost komplikované)

Nevýhody:
- na žádné větší jsme nepřišli. Louka se bude muset sekat, to lze asi vyřešit tím, že ji pronajmeme stejnému člověku, co ji má doteď. 
- daň z pozemku – nevíme kolik přesně, snad by pokryl ten pronájem
 
Závěr – louku chceme (11 hlasů pro), předpoklad je ale vytvoření mikrotýmu, který by na tom pracoval (úřady může obíhat někdo z JČ, kdo dostane plnou moc, Radim na to nemá kapacitu)
Gakyil podporuje projekt dark kabiny (11 hlasů) zatím neřešeno, kde, kdo, jak a do kdy.


3) Provoz Lingu: 

PRAVIDLA:
A. Pravidla pro správce – o co se má starat geko, jak zajišťuje Ling
- sestaví Radim a dá na kecátko

Seznam důležitých telefonních čísel a kontaktů pro provoz – na nástěnku
- sepíše Radim

B. Pravidla pro běžné praktikující – základní uživatelská pravidla:

1) kouření  NE 
Platí v Lingu a na pozemku Lingu, kouřit se může pouze ve vyhrazeném prostoru, kde bude popelník (aby se vajgly neválely všude po okolí) –  schváleno 11 hlasů

2) zvířata v Lingu NE 
Praktikující si nevozí do Lingu svá zvířátka – schváleno 9 hlasů, 2 se zdrželi

3) Drogy NE
Platí i pro marihuanu. Alkohol v omezené míře (tj. dokud nejste mimo ) pro formulaci pravidla se použije Rinpočheho citace.

4) Další body ohledně Lingu: 

Vyvážení žumpy – má na starosti geko

	Spotřeba vody – problém může nastat během velkých akcí, možná vyřeší vyčištění studny a to že se více průběžně odčerpává. Event. se pak dá řešit prohloubení studny. Při velkých akcích možnost přistavit cisternu.


	Kalendář Phendelingu – na webu dohromady kalendář Lingu a komunity, administruje Tomáš a Filip (jakožto geko) Na novém webu bude mít stejně asi jinou podobu?


	Pravidelné akce v lingu – zatím dvě: tanec (každý první víkend v měsíce), SMS (každý třetí víkend v měsíci)


	Odvoz odpadu – bude mít na starosti geko, zbuduje se překladiště odpadu (ohrádka na pytle) někde u parkoviště, popelnici můžeme mít nejblíže v Kuklově.. Geko bude vyvážet odpad do technických služeb. Kontejnery na tříděný odpad jsou v Kuklově. Gekovi se budou proplácet náklady s odvozem odpadu spojené (vůbec bude fungovat nějaká kniha jízd)


	Topení – dřevo – zásoba je tak do prosince, Radim zjistí, kolik by stálo  shodit nám do Lingu fůru. Proběhne nějaká dřevovýrobní karmajóga do konce roku. 


	 Systém „spolujízdy“ do Lingu – bude na novém webu




GAKYIL - komunikace

	Schůze gakyilu – rok 2011 

Skype schůze: 1 x za 14 dní, v neděli od 20,00 
První skype konference proběhne 28.11. od 20,00) 
Osobní setkání: 1 x za dva měsíce v Phendelingu

Probíraná témata se objeví předem vždy na kecátku, každy si prostuduje, aby byl připraven, Na skype schůze se chodí už s hotovými tématy, která se prodiskutovala předem uvnitř dané barvy, abychom se co nejméně zdržovali.

Martin nám předvede Gogole wave (výhody oprotí stávajícímu kecátku na fóru).

IT V KOMUNITĚ

Návrh na kompletní předělání komunitního webu – Martin B. 
Návrh Martin už rozpracoval – dá na kecátko

Cíle: 
	lépe informovat členy komunity

lépe informovat veřejnost
ušetřit čas gakyilu
zastupitelnost webmastera

Nový web by měl být lepší jakožti komunikační médium a zdroj informací.
Co tam bude
- kalendář, akce,
- veřejné texty od CNN (lépe nás lidé najdou přes vyhledávače)
- příspěvky, články.
- pobočky pro mimopražské

Přesun webu z LMC na server pro VIP zákazníky Martinovy firmy

E-mailové účty dzogchen.cz – kdo chce může mít vlastní (kromě Martina nikdo nechce)

Fórum – IT team navrhne řešení, jak udělat nově a líp.

	Vznikne pracovní skupina IT (zodpovědná za web, komunikační prostředky, správu hesel, webcasty, nahraditelnost jednotlivých členů, aby byl vždy někdo dostupný)




PRAŽSKÁ GONPA

Diskuse, nakolik má gakyil zasahovat do dění, co spadá do kompetence pražských členů a co do kompetence gakyilu.
Výstup: 
Současný gonpa tým zajišťuje jen pro provoz (Martin K. – správa financí v rámci odděleného účtu pražské gonpy, Magda – sekretářka a koordinátorka, Pavel Rusínko – správce, Jiřina Vlčková a Jiřina Švamberková – knihovna, Marek J. dočasně realizační tým a č. gakyil)
Libor Malý - sponzor
Jarmila, Radanka, Ondra - realizační team - měl by se rozšířit

Na budování pražské gongy se v současnosti podílí hlavně –  Marek Jakš, Míra Fatina, Libor Malý a Jarmila, Pavel Rusínko, Vítek, Radanka. Tým by se měl rozšířit. 
Stavební a jiné úpravy v gonpě – postup
sejdou se zástupci pražské sangy – zapojit se může, kdo chce. Schůzka bude vyhlášená dostatečně v předstihu 
	vypracují nějaký návrh (ideálně na nějaké delší období dopředu cca pár měsíců)
návrh se dá na fórum nebo někam do společného webového prostoru + rozešle se info, že je možné jej připomínkovat
Gakyil schválí – spíše už formální záležitost (mluví hlavně do akcí, které mají dopad na chod gongy - její dočasnou odstávku, nebo pokud navržený plán je vyloženě úlet (socha Che Guevary atd. )

OSTATNÍ

1) Losar 2011
	zajišťuje Losar realizační tým, spojka týmu s gakyilem – Spáňa
	Letos třeba lépe připravit prezentaci komunity dzogčhenu. (modří) Možnost vyrobít prezentační roll-up?
	?? Promítání filmu My reincarnation?? – musíme nejdřív vidět. Pokud by to stálo za to, tak musíme řešit autorská práva, titulky a prostor, kde se bude promítat. 
	Odsouhlasena půjčka na Losar z komunitnich peněz 50 – 60 tis. (stejné jako loni,  půjčka se vrátí hned po akci)
	moderování dražby v rámci Losaru si bere na starosti Martin B.
	oslovíme Olivera Leicka – prezentace SSI, komentář k ukázce janty atd. – osloví Honza


2) Knihovna – jak postupovat s dlužníky 
Odsouhlasena amnestie. Připravuje se aplikace, která bude informovat dlužnika do mailu, že mu začíná běžet pokuta a taky yellow. 

3) Dharmashop – chystá se akce čárové kódy na veškeré zboží.. mělo by stopnout chaos a zamezit únikům peněz



