Zápis ze schůze gakyilu 2.5.2019
Jarmila Malá
Katka Drajsatlová do 20h
Mirka Šišková
Martina Krejčová do 20h
Martin Zmydloch
Martin Škobis
Lukáš Běhunčík na skypu
Michal Sodoma po 20h
Ivana Musilová se nezúčastnila

retreaty proběhlé a probíhající:
- uklízet chodbu před jantrou ve středu, je tam hodně lidí a nemají si kam dát věci
- Nina a Elio super- dávat důraz na komunikaci mezi barvami a týmovou práci,
dodržovat náplň práce jednotlivých barev, důležité je aby jeden člověk nebyl
přetížen, potom se tato pravidla nedodržují ...
- tsatsa víkend super
- retreat v Plzni 6.4. na 4 nezměrnosti- se nekonal, Pavel ho zrušil protože lidé přišli by
jen na puju a webcast, nemají zájem o retreat který nabízel, z gakyilu tam chtěl
- i jet 4 lidé, napíšeme závěr a převedeme na modré kvůli další komunikaci - Mirka
- Khaita s TOmym - super, bylo dost lidí, vyšel i ekonomicky
připravované rtr
- Rita Renzi - prohlubovací retreat tance Vajry ,koordinátor Petra, Rita přiletí v úterý
odletí v úterý, v pondělí má volný den, Petra vyzvedává Ritu na letišti, Petra vařit,
překlad - Milan Polášek, koordinace - Petra, Kuba - peníze, dárek Dana, pomocníci
na vaření 3,
- Fabián Sanders- přiletí 17.5. 15 15h, zatím málo lidí, ještě půjde email, Květa
koordiátor, je potřeba udělat PR!
- Strakonický tanec 6 oblastí s Milanem Poláškem- Hana Kotálová koordinátormáme málo lidí, potřebujeme povrzbudit udělat PR, Martina Krejčová, je důležité aby
se lidi registrovali do formuláře
- Fabio -koordinátor Michal
- léto s Fijalkou - najít koordinátora na místě za Martinu možná Spáňa?, doplnit
ubytování dormitory
- Zoli Cser- listopad v Phendelingu společná praxe, bude na principu štědrosti, nebude
se platit instruktor, Amitajus 14-17.11.2019 společné vaření, Katka Drajsatlová,
koordinátor Květa,
- vánoční retreat v Phendelingu - Jakub koordinátor- LUkáš Chmelík25-12-2.1.2020
- sms online na principu štědrosti, peníze na jídlo pro mnichy z kláštera dorje drak,
Katka Koordinátor
- 24-25.5. karrmajoga v Phendelingu
- Vesak

vypouštění zvířátek - Martin odpovídal na dotazy každému, vybralo se dost peněz, první
budou bažanti koncem června, potom kapři násadoví aby přežili v přírodě, pouštět budeme
v Berounce, budeme posílat 1 měsíc dopředu email do komunity aby se mohli lidé zúčastnit

Phendeling cena za ubytování v dormitory je stejná jako v gompě 130Kč, ale není to stejný standard,
vymyslet aby nebyla stejná cena v gompě a v dormitory - návrh Martin Škobis,
Jakub námět - paypal - má velké poplatky, přidáme do formulářů že při platbě paypalem
bude cena o 10EUR více
v případě zdravotního hendikepu nebo pro staré nemohoucí umožnit spaní v dormitory dole
přednostně, dát do formulářů
obrázek starých mistrů do Phendelingu - Martin nechá zarámovat, pověsíme v Phendelingu,
všichni jsou pro
schůze gakyilu 19 nebo 20.7. v Phendelingu hodí se to všem? bylo by dobré udělat jednu
schůzi tam
jaromír Montana - elektřinu máme drahou protože jsme jako firma ne jako jednotlivec
budeme nabízet pokoj Ondrův, skončí nájem a post geka (Jakub už je 3.rok) v Phendelingu
napsat dopis komunitě modří by měli napsat, najít starý dopis,
nákup traktoru je to velká investice - počkáme na návrh zahrady, jestli bude potřeba, aby
se využil, Jakube prosím zaznamenej si kolik času trvá sekání pozemku, je nutné sekat na
krátko a často celý pozemek? neměly by zůstat některé části více přírodní s květinami….?
kácení stromů - v pravé části, stromy byly sázeny jako větrolam, stromy dále nekácet, v
červenci schůze gakyilu v Phendelingu, momentálně tam jsou asi 4(5) smrky v pravé straně
pouze, zhodnotíme podle komplexního předloženého návrhu, včetně odpočinkových zon,
lavičky, atd, souhlasí všichni
vybavení kuchyně - phendeling- ponorný mixer, udělat seznam toho co je potřeba dokoupit martin Zmydloch
plíseň v rozích jídelny - zatím nastříkat plísní hlavně tam kde se vaří čaj, řeší se to, savo,
nátěr proti plísním, odvlhčovat
web poslat výzvu do komunity o podpoře gakyilu, hledáme pomocníky/asistenty pro jednotlivé
aktivity komunity - Jarmilka zkontrolovat a doplnit nástřel od Ivy
kontakty na členy na webu odstranit kvůli GDPR- Iva má zamodřenou verzi? stáhnout k
nám na sdílený disk,
nedávat kontakty na učitele jen tak

Kunkyabling podlaha v chodbě pan Beneš - nový rozpočet na podlahu cca 27000Kč mnohem levnější
než první nabídka, projednat s gekem provádění a uzavření provozu aby uschnula podlaha,
hlasování pro 6 všichni
odstranění skvrn v gompě v chodbě - vymaluje se rám kolem dveří tmavší barvou, domluvit s
Pavlem gekem,
nové matrace nahoru do kanceláře - Jitka daruje dvě matrace, Pavel si to přeměří jestli e
tam vejdou, děkujeme Jituško
nová pracovní deska v kuchyni - pracovní deska asi borovice, teče odpad, dřez také teče,
nová deska dřez odpad - kolem 5000Kč, hlasování do 5000Kč pro 6 všichni, vybrat lepší
lamino,
zápach ze staré sprchy v kanclu - v kanceláři je často cítit záchod, kluci rozebrali regál ale
nenašli trubku zdroj smradu,
umístit věci z losaru nahoru na regály, udělat karmajogu uvolnit skříň
ubytování učitelů dole v bytě, 3 dny v měsíci, žlutí - probrat slevu když je učitel ubytovaný
více dní v měsíci
A

