zápis ze schůze gakyilu 3.10.2018
Jarmila malá
Erika Motýlová
Mirka Šišková
Petr Lisý
Petra Zezulková od 19h
Katka Drajsatlová omluvena
Michal Sodoma skype do 20h
Martin Zmydloch

ganapuja Jigme lingpy
1) plánované retreaty
- Fabio žádal o posunutí na jiný termín v příštím roce, anketu nebudeme dělat,
zrušíme Tibet open house Erika,Jarmila zruší letenku
- Khumbaka s fijalkou proběhne
- SMS s Lukášem Chmelíkem v Phendelingu proběhne
- vánoční retreat se Zolim proběhne, koordinátor Květa,
-

oznámit komunitě že velké rtr budou odsunuté
Kunkyabling jede prakse webcastované z Merigaru
ve středu bude pokračovat kurz Jantra jogy - modří napíšou email komunitě, Mirka
napíše účastníkům, byly zrušeny již 3 hodiny, Fijalka je nahradí v lednu
2) report czpc - proběhla žlutá schůzka s Fijalkou, bude změna financování podle možností
komunity, snížení odměn o 1 třetinu, probrat seznam jestli je možné některé texty vynechat
a zkrátit seznam, ideální počet rozpracovaných titulů 5, pak je možné přidávat další ,
rozlišovat velké a malé texty, velké samostatně řešit financování, udělat rozpočet a také
zjistit zájem z komunity, bude schůzka CZPC
- Erika návrh - požádat velkého překladatele o schůzku s našimi překladateli(bude tu
Elio), získat zkušenosti, novou inspiraci, jak se překládá v komunitě, prostě podpořit
a rozhýbat překladatele,
3) gdpr - máme vytvořený systém pro přijímání souhlasů přes naše webové stránky, Petr
vytvoří pokyny pro nové lidi co je potřeba, vyzvat staré členy kteří ještě souhlas nedali,
potvrzení stačí jen jednou, Jakuba požádat aby vytáhnul členy kteří potvrdili gdpr, Jarmila
požádá Jakuba,
- někomu nechodí emaily i když potvrdili - padá do spamu?
- Jakub zkontroluje přiřazení do skupin aby jim chodili emaily
4) budeme posílat melongy do vídně na výzdobu retreatu Tsulrim Alione, Oliverovi
5) Jarmila - uzavřená pojistka 4.10.2018, Kooperativa, přidaná do stávající pojistky,
6) lokální centrum v Plzni má problémy - chceme jim pomoci s udržením společného
prostoru, nabízíme jim schůzku s gakyilem k vyjasnění vztahů a priorit, koncept komunity je
spolupráce ne rozdělování se na skupinky, priorita je společný prostor pro všechny,

komunita je jedna, nabízíme podporu a pomoc v řešení vztahů, Dana dá vědět jestli se
schůzka uskuteční
7) celokomunitní schůze program máme, prezentace darku a stupy domluvit odprezentovat jako dokončené projekty,
Vítek Pepa, délka vstupů bude limitovaná 10minut, Filip dark Mirka osloví všechny aby si
připravili prezentaci
prezentace lokálních center, prezentace 5-10min,
Merigar East udělá prezentaci Erika
5 min prezentace slovenských gakyilů
petr prezentace členství a gdpr
prezentace czpc bude Fijalka na schůzi? Mirka zjistí
Jarmila udělá časový plán schůze
ještě jednou půjde email s pozvánkou na schůzi
Pavel rusinko přijede na schůzi zjistit?
8) notebook do Kunkyablingu - Michal vybere, s CD mechanikou kolem 10000Kč
červení - bude nová nabídka na rekonstrukci záchodů
vysavač - Martin - koupí Jarmila vyzvedne Martin v datrtu
karimatky objedná Jarmila
gompatým Kunkyabing - návrh akcí na příští rok? do rozpočtu? podlaha v chodbě,chceme to
rekonstruovat? vyměnit světla v chodbě aby bylo více světla, vymalovat chodbičku po sekání
záchodů,
mříž - se dá snadno otevřít, není žádná ochrana, dát plech,Benešovi řekne Michal nebo
geko, Erika řekne Michalovi
- na nový web není čas, odkládá se
některým lidem nejde přihlásit se na forum, odkliknout aktivační email pro nové lidi, budeme
posílat dotazy na Petra, on skontroluje jestli má ten člověk aktivní přístup na forum
-

uděláme dopis pro zájemce o učení kteří nemají transmisi, pošleme dopis
Jakub v Phendelingu - karmajoga hloubkový úklid, společný úklid - před vánoci 3-4,11 Erika napíše hromadný email
další schůze 5.11.2018

