Zápis ze schůze gakyilu z 23. 8. 2020
Přítomni: Malá, Musilová, Zmydloch, Škobis, Sodoma
Skype: Běhunčík, Šišková, Krejčová
Omluven: Langpaul
Phendeling - pořádek v Phendelingu, chování rodičů v létě (klid pro meditující, pravidla)
a. má právo veta - Geko
b. pravidelný běžný úklid na týdenní bázi - náplň práce Geka i bez Karmajogínů
c. Gakyil připraví pravidla pro Phendeling i pro Dark kabinku
Z hlediska Ondry - situace v létě byla jako dětský tábor - rodiny s dětmi, hluk zmatek - vylučuje
možnost meditací. Rozdělit léto, aby mohli lidi přijet meditovat. Zajištění gonpy proti
nepraktikujícím a hrajícím si dětem. zrevidujeme pravidla úklidů dormitory a kuchyně
Phendelingu - úklid, přístup do gonpy.
Ondra:
- pošle návrh pravidel pro Phendeling a návrh na dotazník pro Dark Kabinku - gakyil pak
dotáhne.
- Pozemek - řeseno s vlastníkem pozemku, plot obhužel ponechá, ale na větší retreat lze
zavolat pastevci, ten krávy na retreat odsune (zařizoval to Pavel Spanilý - za použití dát
2 3 tisíce bez smlouvy).
- Úklid starých lavic a stolů do maringotky
- Karmajoga na dřevo - víkend 11. - 13. 9., potřeba motorové pily,
- dřevník do zimy se nepostaví, dřevo do mužíků/ kolem domu, kabel ke štípačce,
potřebujeme štípačku na polena (topit dřevem je levnější než briketami) - žlutí souhlasí s
lepší a dražší variantou štípačky, hlasování pro 8 všichni - doprava zdarma. Vše
připravit pro karmajogu.
Oprava motorové pily.
- Modří pošlou pozvánku na karmajogu.
- Žlutí navrhují koupit sekačku. Návrhy máme.
- Nákup 2 pánví
- Elektřina kvůli čerpadlu (zabezpečit dráty u studny - zatím trčí do vzduchu). Ondra zařídí
bezpečné zaslepení a uschování drátů.
- je levnější nákup dřeva přes pilu - lze udělat předobjednávku (méně než 24 000,- Kč)
- upravit dormitory, lampičky, háčky, nové pantofle, vymyslet vybavení pokojů - zrcadlo,
vrzající postel
Retreat s Eliem: smysl má přenášet přes ZOOM úvodní přednášku do nauky a veřejnou
- toto vtělit do další pozvánky; každodenní praxe bude komplikovaná - budou to tiché
praxe Semde, účast musí být po celou dobu rtr; obsah je v knize - lze praktikovat sám,
jde o rušivou věc. Nutné stanovit téma veřejné přednášky s Eliem - Lukáš se zeptá
Příjezd/ Odjezd/ Převoz Elia M. Sodoma; překlad: modří zajistí; Dana Hauerová se o něj
postará během retreatu; poslat pozvánku na retrat a později na přednášku (téma!);
Ondřej - hlavní koordinátor retreatu; kuchař je zajištěn. Phedndeling musí být zajištěn z
hlediska úklidu.

Retreat s Adrianou - tanec. Ověřit datum, nemáme koordinátora. 24. - 31. 10. 2020 možná Katka nebo Martinka - potenciál na koordinaci.
Vánoční retreat - modří rozhodí sítě (Chmelík?, Zoli? Landsberg? Winkler ?) - Martinka
se zeptá
Jantrajoga - víkend pro začátečníky na začátku října a kurz mírně pokročilí - probrat s
Fijalkou intenzitu kurzu, data, místo, varianta přes ZOOM
Tanec S Milanem - mohl by víkend v Plzni (spojit s Lenou a Milanem - Martinka propojí);
středy v Praze fungují. Tanec v Phendelingu - v listopadu
Khaita v Praze - víkend v listopadu po schůzi
Oltář Phendeling - máme 4 návrhy, je třeba upřesnit barvu dřeva, materiál, nutné oslovit
Jakuba a Jirku Bíma (Martin Z. a Martin Š. osloví; kdyby Jakub vypadl náhradník
Ondřej)
Nákup externího harddisku pro Lukáše Chmelíka, nemá úložiště nahrávek
Žádost astroporadna v gonpě - odpovíme J. Veselému na otázku zveřejnění
astroporadny do kalendáře komunity takto:. Dohodli jsme se,  že nepřijímáme Jindřichův
návrh/žádost o vytvoření astrologického okénka v programu pražské gonpy
M. Sodoma se chce odstěhovat, polovina bytu bude volná. Najít podnájemníka.
ZOOM - běží jantra v úterý a denně Ozer Chenma běží - jsou v kalendáři, oživit, vhodná
např. ganapuja
nábor nového gakyilu - červený má adepty, modrý 1 adept, žlutý - poslat začátkem září
mail - speciálně na žluté
LOSAR team - program Matěj Bošina, chybí hlavní tahoun večera, J. Langpaul
konzultant marketingu (mediální mix), odhad finančního jištění. Návrh - vstup gakyilu
napřímo - uvolnit finance dopředu na PR (investice cca 50 000,-, nespoléhat, že
vyděláme; fundraising sponzorů, kombinace obojího by byla ideální) promyslíme,
ZOOM Yeshi - přístup k nováčkům
- potřeba vytvoření programu/programů pro nováčky
- nové procesy práce s nováčky
- rozlišení člen, nečlen s transmisí, nečlen bez transmise, člen bez transmise(?)
- diskuse nad přenosem s Yeshim
- úpravy informačního systému
CZPC: vytištěno Kniha Kumar Kumari, KOmentář k Nondru, Longsal 7 bude na
objednávku
Dar na opravu stupy v Kordongu - , návrh 20 600,- Kč - hlasováno 8 osobami 100% pro
Červení: osvobození zvířat proběhlo, osvobozeno 80 zvířat
Geko Kunkybling - lehce v minusu oproti minulému roku - návrh sledovat růst nákladů a
růst příjmů; u Phendelingu se navýšila odměna, v Praze nikoli. promyslí žlutí
IT team - dobrý notebook 13 000,-, Dell/ Packard

Máme video a audio Prague Retreat 2016, připravené k přehrání (M. Boháč) - odvysílat
do komunity, modří mohou poskytnout mezinárodní komunitě.
Martina - Iva - výměna seznamů a registrace nováčků bez transmise, Jakub Ryška Konzole a GetResponse

