Zápis ze schůze gakyilu 11.3.2021 ZOOM
Jarmila Malá
Michal Sodoma
Martina Krejčová
Mirka Šišková
Lukáš Běhunčík
Iva Musilová
Martin škobis
Martin Zmydloch omluven
Jirka Langpaul omluven
1) Vedení společných praxí - vedoucí praxí nevysvětluje, jen připomene, drží se striktně
Rimpocheho textů, čte úryvky, eventuelně pustit nahrávku Rimocheho nazpívaných
manter, uvést aby se vědělo z které knížky se praxe dělá,, Jarmila zavolá Ondrovi a
vysvětlí že se nesmí měnit praxe ani provádět výklad, pouze pro ty kteří mají
transmisi a potřebné lungy
2) máme členy bez transmise - Iva dá dohromady seznam nasdílíme všem
3) sbírka na podporu komunitních adopcí, nemohl být Losar - vybralo se cca 26000 Kč
Jarmila doplatila do částky potřebné na komunitní adopce - děkujeme Jarmilo,
přidáme ještě 15000 Kč z komunitních peněz pro ASIA na ostatní projekty, souhlasí
všichni 7,
4) hlasování o účetních uzávěrkách - pošleme detailnější informace Martinovi Malcovi
do mailu, zkusíme to tam nahrát ještě jednou do stránek aby to bylo čitelnější
5) Jirka Langpaul - potřebuje si odpočinout asi 1 měsíc, Martina Krejcova pomůže a
bude pokračovat ten měsíc a Jirku zastoupí,
6) bude potřeba přerozdělit práci v barvách tak aby byla zátěž rozdělena rovnoměrně,
modrým přiyly společné zoom praxe a je i mnohem víc hromadných mailů z jiných
garů, rozesílání rtr, překládání emailů, doplňování informací, na první schůzi nového
gakyilu, je dobré zvážit požadavky na práci v gakyilu- dovednost práce na počítači
7) LUkáš přidá linky praxí do kalendáře, nebudeme posílat týdenní emaily, linky a hesla
budeme posílat jednou za měsíc
8) Jitka Sulitková bude cvičit jantru za Michala, je nemocný, plán jen do konce března,
dáme do kalendáře, budou i nové časy,
9) LUkáš Chmelík retreat o velikonocích - přes náš zoom nemůže být jiná praxe v té
době
10) ve 20h v neděli uzavřeme volby, Mirka upraví a zkontroluje tabulky s Jarmilou, 15.3.
pošleme do komunity mail s výsledky voleb
11) příští schůze v neděli 14.3. 19h v neděli, Michal pošle link na schůzi

