Zápis ze schůze gakyilu 25.8.2019
Jarmila Malá
Iva Musilová
Martina Krejčová
Mirka Šišková
Michal Sodoma
Martin Škobis
Martin Zmydloch
Lukáš Běhunčík
Katka Drajsatlová zoom
A
proběhlé retreaty - prázdniny s FIjalkou bylo super ale do budoucna promyslet jednodušší
způsob financování a storna, doplnit kuchyň, posílit kuchaře a koordinátora
- khaita v Náprstkovém muzeu - moc se topovedlo, komunikace trochu vázla,
připravované retreaty
Calungy Mandarávy Fabio Andrico, koordinátor Michal Sodoma, poveze
Mirek Kardaus, vyřešit cestu zpět, asi vlakem z Vídně do FLorencie, kuchař
Jiřina, nemáme tlumočníka, kdo se bude starat o Fabia?,dárek Jika langpaul,
uděláme FB událost Mirka
- Zoli koordinátor Květa společná praxe,
- podzimní program doplnit o - khaita, jantra joga , tance na mandale
- FIjalka - Martina, zjistí od Fijalky od kdy bude pokračovací kurz ve středu, a
kdy začátečnický kurz v listopadu?
- khaita Petra si rezervuje neděle 13-15h pro rodiče s dětmi khaita pondělky
zůstávají od 18-20h
- víkendvý retreat na khaita tance v Praze v gompě
- Adriana připravuje 3 letý program khaita tanců, v Phendelingu by mohl být
poslední 3. týden, master program, říjen 2020 24.10.-31.10. březen v dzam
červen v Merigar West, program dradžor, rytmus, ne pro úplné začátečníky,
- harmonické dýchání s Honzou Dolenským v Táboře v prosinci nebo v lednu
Informace od Adriany ohledně venkovní mandaly v Phendelingu - Adriana doporučuje
udělat venku zemskou mandalu na kterou se dá potom rozvinout plachta pro případné učení
Kalordorjekar,
dále Adriana potvrdila že tance 12A, Om AH Hum, 6 oblastí otevřel Rimpoche pro veřejnost
už před časem, ona sama začíná nováčky učit Om Ah Hum protože je jednodušší než 6
oblastí.
Pravidelné tančení v Nuevu je zastaveno, rekonstruuje se, červení zjistí jak to vypadá s
pokračováním nebo jestli budeme muset hledat nový prostor,
modří zjistí zda udělat víkend tance na podzim pro začátečníky, kombinovaný - Michal
-

Rita prohlubující kurz tance píseň vadžry 2020
Plzeň, udělat retreat například Stofelina Verdonk, kombinace tance s praxí,
Filip Štys má nově certifikát na harmonické dýchání

1) hledáme asistent asia zavoláme Pavlovi a Jitce,
2) napíšeme znovu email tentokrát LUkáš že hledáme gakyila modrého, asistenty a
geka phendelingu
3) 19.10. celokomunitní schůze poslat pozvánku
- Losar - nikdo nechce koordinovat, jak ulehčit koordinátorovi, zjednodušit organizaci,
kooperovat s někým? zeptat se jestli nedostaneme dotaci od pirátů - zamítnuto,
neřeší to to že nemáme koordinátora, poslat email že hledáme koordinátora, máme
některé členy týmu Martin spodek, Jirka program, hledáme další členy a
koordinátora, bude se předávat know how, Michal pošle email, bude jako bod na
velké schůzi, v září
- Jarmila napíše Fjalce aby přišla (nebo se připojila)na příští schůzi a také udělala
schůzku czpc
- web - stránky o khaitě modří, vezmou ze stránek Mer East
- kontrola našich web stránek Martina, když najdeme něco co je zastaralé poslat
Martině
- poslat email že končí Ondrovi nájem, nabídnout pokoj komunitě , najít pravidla
výběru, Jarmilka, nájemce by měl v pokoji bydlet a pomoci gekovi zvládat provoz
- Tomymu se v gompě ztratil paměťový disk, nabídneme že zaplatíme ztracený disk
Mirka napíše Erice nebo Petře
- výzva Dzamlingaru k úhradě dluhu, pošleme výzvu do komunity aby lidi mohli posílat
příspěvky na náš účet, už máme vytvořený vs. Katka najde předchozí výzvu ,
- Merigar East nás požádal o dar knih českých do stupy, souhlasí všichni 9, plnění
stupy bude prvních 14 dní v červenci příští rok, Mirka napíše Eastu
členství - k dnešnímu dni máme 246 platících členů což je asi 80%, 20%- 60 lidí nezaplatilo,
Iva poslala všem email, 7 zaplatilo,12 žádostí o zrušení členství, důvod jiná cesta jiné
očekávání, 5 přislíbené platby, 3 žádosti o prominutí členství souhlasíme 9, důvody jsou
velmi vážné. 2 špatný kontakt - Jaromír Montana, Marcela Ryšánková - najdeme funkční
kontakt, 38 lidí nereagovalo na email vůbec, dát dohromady výhody členství a kontrolovat je,
Iva nám pošle seznam, objasňovat proč být členové, pracovat s novými lidmi , vytvořit
postupy pro nové lidi, informační baliček, posílat emaily na akce pro nováčky,
- dát nováčkovi kontakt někoho staršího kvůli informacím,
- Martina spolupracuje s M. Zmydlochem M. Sodomou, společně pracují s nováčky,
mohli by se sejít s LUkášem a probrat jak, dělat skype otázek a odpovědí, potom se
domluvit s mimo Pražskými centry a předat informace a zkušennosti
gdpr - Iva s Jarmilou zkontrolují jestli máme vše v pořádku,
s Jakubem probrat že nám nesouhlasí počet členů v getrespons a databázi,
- udělat přehled všech aktuálních sbírek MKD a vyvěsíme to na Forum, připomenout
praktikování páramity štědrosti

-

Iva udělá odpověď Magde k důvodům propadu příspěvků.

červení - karimatky v Phendelingu máme nové , dokoupíme do 15ks bez děr pro
kunkyabling
- koberec - předvybráno 5m široký, necháme nacenit vyrovnat podlahu
- bažanti vypuštěni, všechno proběhlo bezvadně, další budou kapři, koncem října,
termín bude oznámen

-

kuchyňská linka hotová moc hezká, ještě obložit kolem umyvadélka nemáme
obkladačky kluci se podívají co mají doma, Pavel obloží
- k záchodům máme koberec už koupený,
- ucpaný žlab u záchodů, Martin vyleze na střechu a vyčistí, bude informovat Beneše,
- naplánujeme karmajogu v kunkyablingu - úklid v kancelářích,
- potom karmajoga v Phendelingu
- doplnit kuchyn Martin zjistí co naše kuchařky potřebují, Viktor zná prodejnu kde mají
profesionální nádobí za dobré ceny, vyrazí tam společně,
- revidování sazeb elektřiny a různé možnosti pro teplo do Phendelingu - Montana to
otevřel ale nedokončil, zkontrolovat tarif,
- traktor - Michal a Lukáš udělali průzkum traktorů, vyberou nejlepší, žlutí řeknou kolik
peněz může komunita dát na traktor, na zbytek vypíšeme sbírku, bude se to řešit
ještě na celokomunitní schůzi, ne všichni členové chtějí použít komunitní peníze na
nákup traktoru,
23.9.2019 další schůze v 18h

