Zápis ze schůze gakyilu 20.11. 2019
Jarmila Malá
Katka Drajsatlová

Martina Krejčová
Michal Sodoma
Lukáš Běhunčík
Mirka Šišková
Martin Zmydloch omluven
Martin Škobis
iva Musilová na telefonu
Jirka Langpaul
1) nemáme nikoho kdo by se setkával s nováčky bez transmise, oslovit Libora
2)proběhlé akce:
- Losar - Michal - nikdo se nepřihlásil na koordinátora, času je málo, musíme
uvolnit termín, Michal pošle email Radnici, žádné skupiny to nechtějí
organizovat ani pomáhat, zásadní je že nemáme osobnost která to chce
zastřešit, diskuse - jiné možnosti co udělat menšího nežli veliký Losar ,
chceme tomu dát ještě šanci a zkusit najít někoho , tým většinou máme JIrka
napíše email že hledáme koordinátora losaru, koordinátora hlavně horní části
- program - catering, spodní část je zařízená, zkrátit program, doplňujeme
tým, musí být jasno do poloviny prosince
- celo komunitní schůze - proběhla v pohodě,
- montání manter s Květkou, Zoli proběhl náročný skvělý,
- vesak - proběhl, 56 kaprů váha 2,3kg,
- jantra s Fijalkou velmi úspěšná, bude končit
- tanec s MIlanem - docela malý zájem tanečníků, jak to prezentovat mezi lidi,
dávat na shedru, posílat 3x, udělat anketu kdy lidé chtějí ten konkrétní retreat,
vycházet ze zájmu,
- nový prostor na tanec v Braníku - chceme se ale vrátit do Nueva do centru
města. smlouvu uzavřeme vždy na čtvrt roku - Lukáš Amazing move, středa
18 - 20h za 1000Kč
- harmonické dýchání zrušené
3) budoucí akce
- Khaita 25 26.1. workshop v Praze, Petra, koordinátor Katka, zajistit prostor
- 8-9.2. jantra pro začátečníky Fijalka a Michal a Martina
- Elio 17-24.4. zatím nepotvrzeno, program - cyklus dne a noci intenzivní
retreat, 3 dny shine, lhaktong s náhledem mahamudry a dzogchenu

-

Rita Renzi 4.-10.5.2020 prohlubující retreat na tance: tance vajry a Om A
Hum a 12a
Tsultrim Alione, podzim, zkoušíme
Jima Valbyho jsme pozvali, nevíme jestli něco nabídne,
můžeme udělat víkend s Lukášem Chmelíkem jako příprava na Chod s
Jimem,
každá neděle v 20 30h Chod s Pavlem Rusinkem v Kukyablingu
pravidelné praxe z Merigaru East přes ZOOM, stačí kliknout na link,
jednoduché přehrávání a spojení
pátek transmise, přenos zajistí Mirka

4) výběr koho ubytujeme v pokoji po Ondrovi, máme 3 zájemce, vytvořili jsme
otázky na které se jich zeptáme a porovnáme odpovědi
a na příští schůzi vybereme
5) ASIA odesílání dopisů 108 adoptovaným dětem, přijdou dopisy, lidi už nechtějí
nechtějí dopisy psát, většinu píše Klárka je potřeba celkem 10h cca na organizaci
dopisů,
Martina udělá ještě jednu várku dopisů:
1) vybrání dopisů, přiřazení konkrétním dopisovatelům a poslání emailu že tu
jsou dopisy
2) poslat předpřipravený email do komunity přijďte si vybrat
3) likvidace dopisů
- hledáme asistenta ASIA, máme nějaké zájemce bude schůzka úvodní se
žlutými a s FIjalkou(byla kdysi asistent ASIA),specifikace práce asistenta asia
-

-

Jirka udělal nový web
nová sistentka dharmashopu Jitka SUlitková, prodává DHS před a po Pujách
v Kunkyablingu, děkujeme Jitko
červení máme nový koberec, ještě se bude pokládat koberec k záchodům
velké polštáře c o s nimi uděláme? jarmila se zeptá Libora
archive- hodně starých nahrávek retreatů co s nimi? Mikun má archiv czpc,
zjistit co s tím můžeme dělat
Zoli Czser - nabízí se udělat příští rok vánoční retreat koordinace Kuba a
Květa
retreat vaření na retreaty - soubor receptů a proškolení dalších lidí jako
kuchařů na retreaty proběhne v únoru během mandarávy, Květa bude školit,
24-9.3.2020 koordinátor mandarávy?

Phendeling - zahrada běží - vysázená je polovina keřů a stromů
- sangang téměř hotový, ještě Pepa udělá spodek, bude inicianční sangang

-

jídelna - Kuba udělá stoly a lavice během léta,
udělat oltář v Phendelingu, potřeba rozmyslet a vyčlenit peníze
nový geko - podpořit, koupit nové hasičáky - objednat firmu, senzory,

