ZÁPIS ZE SCHŮZE
konané dne 21.3.2005


PŘÍTOMNI:  Fialka Turzíková, Danielka Virágová, Jirka Bim, Otto Adamec, Jirka Kučmaš, Klára Markuciová

OMLUVENI:  Magda Hamsíková

PROGRAM:
1.	Retreat JANTRA YOGA  s Laurou Evangelisti
2.	Retreat Budapešť s  Rinpochem
3.	Odchod červeného gakyila Otty Adamce
4.	Internet v gonpě
5.	Reorganizace komunity dle návrhu Yeshe Namkai

__________________________________________________________________________________________


1.	JANTRA YOGA

TĚLOCVIČNA 	všechny tělocvičny jsou obsazené, retreat je možné provést pouze v tělocvičnách na:
ŽIZKOVĚ 		středa + čtvrtek
VINOHRADECH	pátek, sobota, neděle
Smlouva 	Jirka Bím vyřídí podepsání smlouvy s oběma tělocvičnami a sdělí Fialce přesné časy pronájmu 
NÁJEM  	Danielka předá nejpozději 2 dny před zahájením retratu Jirkovi B. peníze na nájem obou tělocvičen
CENA 		Členi 		1.600,- / celých pět dní 	nebo	400,-/ den
Nečleni		2.100,- / celých pět dní      nebo	500,- / den
UBYTOVÁNÍ   	v gonpě v ceně Kč 30,- za noc. Toto se nevztahuje na ty, kteří přispívají měsíčně na nájem gonpy.

Výběr peněz každý den ráno zajistí na místě  žlutý gakyil  (doporučujeme platby v hotovosti.)


ODVOZ Z LETIŠTĚ 				Lenka Topinková, PO 4.4. v 15.30 h
PŘEVOZY Z BYTU DO TĚLOCVIČNY 		Kamil Polach
DÁREK 					Fialka 
PÉČE O LAURU 				během retreatu - Jirka Bím 
během dne - v případě, že bude třeba  - Fialka
Jídlo pro Lauru v bytě 			Eliška
Koordinátor retreatu 	 		Jirka Bím


2.	Retrat v Budapešti

CESTA 		každý si organizuje sám 
UBYTOVÁNÍ	- česká komunita má rezervaci na 20 míst v tělocvičně gymnázia, kde se bude retreat konat
		- je také ještě 12 míst volných v apartmá v ceně 10 EUR


3.	Formální odchod červeného gakyila OTTY ADAMCE

Otto Adamec oficialně ohlásil svůj odchod z gakyilu.  Své důvody vyjádřil takto:

- nesouhlasím se způsobem jednání některých členů komunity (téma nadřazenosti)
- cítím odpovědnost za zhoršení vztahů mezi mnou a některými členy komunity
- nechci svým jednáním a názory u nikoho vzbuzovat strach a obavy o další budoucnost české  komunity
- budu nadále pokračovat v práci pro komunitu s tou samou odpovědností a nasazením, jenomže  bez funkce
- vyzývám všechny, i sebe, k maximální vzájemné toleranci a úctě

Jako nový červený gakyil se nabídl  JIRKA KUČMAŠ.


4.	Internet v gonpě

STARNET	(webhoster) zůstaneme u něj do konce roku, neboť v případě že bychom odešli během roku, nebudou nám vráceny peníze zaplacené za doménu na rok 2005
USB Chello	(připojení) nelze v ulici Božích Bojovníků využívat
TELECOM	(připojení) zvažujeme, že se zruší paušální platba za internet přes Eurotel a mobilní telefon        a přejdeme k paušální platbě za internet u TELECOMU, kteří nabízejí 24 h za 520,-  Kč.


5.	Reorganizace komunity

Přišel oficiální email z Merigaru s návrhem nového fungování komunity. Body k tomuto tématu budou projednány  na příští schůzi gakyilu. 





V Praze dne 25.3.2005
Zápis zapsal: Klára Markuciová

