Zápis ze schůze gayilu 22.10.2020 ZOOM
Martina Krejčová
Jirka Langpaul
Mirka Šišková
Lukáš Běhunčík
Jarmila Malá
Martin Škobis
Iva Musilová
Michal Sodoma od 17 30 do 18h
Martin Zmydloch 17 37h
Květa Švédová hospodářka
Viktor Varga od 19h do 1í 30h
Ondra Olšiak od 19 30h
1) na webu aktualizovat podle nejnovějších opatření vlády, naše doporučen zůstávají
stejná
2) celokomunitní schůze - jaké máme možnosti přesuneme celokomunitní schůzi na 16.1.2021 hlasujeme 9 pro Martinka napíše mail do
komunity,
hledáme zájemce do gakyil, zatím nám chybí žlutí,
hledáme koordinátora ASIA
3) retreaty a praxe Elio byl super,
jantra s FIjalkou běží bezvadně, je třeba nastavit aby zoom končil až v 19h aby se přenos
nevypínal sám brzy
plánované akce:
7 - 8.11 Filip mindfullness
27-29.11 lukáš chmelík pokračovací pro nováčky
vánoční rtr Semdziny Lukáš, návrh Jirka, Martina se zeptá
víkendový zoom rtr z Phendelingu - očista 6 oblastí na podporu Phendelingu
Khaita by mohla být také přes zoom, Martina se zeptá Petry, listopad nebo prosinec
nově spadá do guidelines otevřených kurzů - rtr meditační, a praxí s mysli ze vzácné vázy
potřebujeme najít víc lidí aby vedli pujy aby se mohli střídat zeptáme se
4) CZPC - Fijalka vytvořila návrh 6 titulů, potřebujeme vybrat 3 k doplnění
překladatelského plánu na příští rok
5) IT - proběhla schůzka s Jakubem, Jirka předělá značení, řeší se skupiny
getresponse, Jakub poslal návod jak dělat nové skupinky, nováčci budou ve skupině
veřejnost s příznakem nováčci, GDPR se také řeší,
6) Iva - udělat guielines jak pracujeme s nováčky
7) Jarmila rada auditorů a kolegium ručitelů, nemáme zvolené, zeptá se právníků
8) finanční pomoc lokálnímm centrů - Jožka se ptá jestli bychom mohli přispět na
nájem, bohužel nemůžeme podporovat malá centra pravidelně,souhlasíme všichni,

je dobré když je větší zájem větší základna lidí kteří jsou aktivní a centrum podporují,
ideálně to šlape v Táboře, zjistíme víc podrobností
9) Květa - finance - lidé posílají příspěvky jako dar komunitě, to nám hodně pomáhá
Kunkyabling - příspěvky na byty i gompu běží, jen se snížily příspěvky za rtr
Phendelingu - příspěvky na provoz fungují, lidé přispívají na provoz i za ubytování se
vybralo, je málo příspěvků za rtr a za dark, ušetřilo se za nákup dřeva (brikety byly dražší),
bude se kombinovat s briketami, dřevo musí být suché aby se nezničil kotel, Phendeling je v
mínusu lehce
10) červení - 3.11. pouštění kaprů, Pavlovi nechat 15000kč pak vyúčtujeme
oltář v Phendelingu - dát všechny 4 návrhy do jednoho mailu rozeslat gakyilu, udělat
hlasování, odsouhlasíme si to, koberec v kanceláři - Martin Š nechá zaměřit, koberec stejný
jako je v chodbě, vezme dodávku a odveze z chodby odpad, domalování červené pod okny Martin musí sehnat vzorkovník barev a podle toho vybrat stejnou,přidělat zásuvky pod stůl
aby nebyly hozené na zemi,
11) host Viktor - adept na geka Kunkyablingu - vrací se do Prahy má zájem o práci geka,
provizorně se nastěhuje do pokoje po Jančím do volby geka, potom bud pokoj opustí
a nabídneme ho komunitě nebo jako nový geko ho bude obývat
12) host Ondra Olšiak geko Phendelingu - navrhuje dark kabina - nechat otevřenou,
pobyty jsou jednotlivé a delší, mezi pobyty nechat odstup aby lidé se přímo nestřídali,
jsou povolené cesty za duchovní péčí, souhlasíme všichni 8 pro všichni, FIlip chce
provádět opravy štuku, Ondra bude malovat longsal na čelo kabinky ale až na jaře,
dřevo se nosí do kotelny aby vyschlo, na jaře uvidíme kolik dřeva je potřeba na zimu,
potom na jaře se postaví dřevník, brikety se koupí 4 palety doprava zdarma bue se to
kombinovat mají vyšší výhřevnost, Ondra zkusí topit jen dřevem, uvidíme, je potřeba
zavřít vodu venku než začne mrznout, kaplička na elektriku - udělat jen prozatimní
vývod aby se zabezpečily dráty Pepa má elektrikáře který to udělá - Ondra pošle
cenu aby se udělalo ještě před zimou, dormitory - dovybavení - nakoupit bude to
levnější Ondra má seznam, pošle nám ho, Ondra návrh - vyměnit dveře ty staré
umakartové za dřevěné - nyní nedůležité, zůstane jako námět na budoucí
zvelebování,
návrh na slevy v darku nebo v dormitory pro důchodce - promyslí žlutí
13) členství - Iva navrhuje kompletní sponzoring členství pro 3-4 členy kteří jsou v
obtížné životní situace pro 7 všichni

