ZÁPIS ZE SCHŮZE 18.10.2006

Přítomní: Honzin Vávra, Jirka Bím, Gábina Ouřecká, Honza Trupl, Daniela Virágová, Alena Plassová, Kamil Polách, Jitka Ilgnerová, Tomáš Bohm, Pavel Spanilý, Riki Watzka, Radana Lencová, Michal Kuneš, Ruda Fišer. Host – prodejce motorek.

1. motorky v garáži
2. retreat s Ninou
3. webcast
4. noví nájemci v gonpě
5. loterie
6. pojištění gonpy
7. předání novému gakyilu
8. videotransmise

1. motorky v garáži
Honza Trupl informuje o lidech, kteří se scházejí u gonpy a asi prodávají motorky, které jsou uskladněné v garáži gonpy. Ruda si nechává platit nájem za pronájem garáže, ačkoli prostory má pronajaté Dzogčchenová Komunita. 

Návrhy: vystěhování motorek
Argumentace: ve smlouvě pronájem celých prostor, porušení smlouvy, neetické jednání ze strany Rudy. 
Hlasování: zda chceme motorky v garáži 10:0 pro vystěhování motorek. 
Do kdy motorky budou pryč: nejpozdější termín do konce roku 2006 
Odhlasováno 10:0, že peníze, které Ruda obdržel od motorkářů investuje do domu po konzultaci s Červeným Gakyilem = Radana a Míša. 

Proběhne ještě jedna schůzka s Rudou, kde se proberou body smlouvy. Bude tam Honza Trupl a Michal Kuneš.

2. retreat s Ninou
Tomáš Boem referuje:
- v neděli shlédnul prostor v J Čechách. 
- 100 Kč za den za osobu. 
- pokoj pro učitele
- možnost spaní v gonpě

Odhlasováno, že retreat proběhne tam, 12 lidí odhlasovalo, nikdo nebyl proti. 

	Danielka s Tomášem domluví peníze, cenu retreatu

Tomáš Boem udělá pozvánku, pošle to ke kontrole a překladu do AJ Honzovi T., ten to pošle Honzinovi, který to dá na web. včetně Norbunetu
Honza T. zkusí z Barcelony poslat čudleny
Tomáš Boem napíše o čudleny Igorovi Berginovi

Nina bude v rámci pobytu v Praze bydlet v gonpě od 25.10. večer. 



3. webcast
- Honzin bude překládat o víkendu
- Pavel Spanilý – koordinátor webcastu, dá na Fórum žádost, kdo by se o webcast postaral. 

4. noví nájemci v gonpě
- Daniela P. informuje: Jano a Michal odcházejí z gonpy z finančních důvodů
- noví zájemci, se kterými se jedná, jsou Dan Kopřiva a Pavel Sobek. 

5. loterie
Rimpoche vyhlásil loterii pro vystavení parkoviště v Merigaru. Vyzval členy, aby se zúčastnily. 
Česká komunita dá 1000 Euro, které dal Martin (Cipísek). Odhlasovalo 8 lidí. 
Michal pošle informace lidem. 
Jeden los je za 100 E. 

6. pojištění gonpy
- zařizuje Gábina O. - potřebuje kopii ŽL – jakou máme činnost, dále plochu objektu, který pojišťujeme. Čeká se na popír s IČO, což zařizuje Kamil Polách. 
Gábina vše domluví s mámou, až bude mít příslušné podklady.


7. předání novému gakyilu
- jednotlivé barvy si vše předají mezi sebou
- každá barva sepíše své úkoly.

8. videotransmise
- 11.11. Libor Malý udělá v gonpě výklad pro nové zájemce
- den před videotransmisí bude praxe
- 15.11. ve 13 hod. bude videotransmise v gonpě, dopoledne Jirka Bím povede praxe. 
- Honza Trupl zaučí J. Bíma a Pavla Spanilého, jak pouštět video


DALŠÍ SCHŮZE BUDE 15.11. V 18 HOD. – KOORDINÁTOR HONZA TRUPL



