
Zápis ze schůze gakyilu 25.3.3021 - Předávací schůze

končící gakyil
Iva Musilová
Jarmila Malá
Mirka Šišková
Martina Krejčová
Michal Sodoma
Martin Škobis znovu zvolený  červený
Martin Zmydloch
Lukáš Běhunčík znovu zvolený  modrý
Jiří Langpaul pokračující modrý omluven

nový gakyil 2021-2022
Marcela Boučková žlutá
Jiřina Vlčková žlutá
Martin Erhart žlutý

červenýMatěj Bošina
Pavel Rusinko červený
Martin Škobis znovu zvolený červený
Jakub Ryška modrý
Lukáš Běhunčík znovu zvolený modrý
Jirka Langpaul pokračuje modrý

Viktor Varga geko Kunkyabling část

A

přivítání nového gakyilu, je potřeba domlouvat si předávací schůzky podle barev, dubnovou
schůzi už svolá nový gakyil, starý gakyil by měl se ještě 3 měsíce schůzí účastnit také

1) společné praxe přes zoom - nový systém oznamování přes kalendář na webu, je
potřeba častěji aktualizovat informace na stránkách, (posílat se budou jen linky na
praxe a hromadný mail jen občas) , lépe umístit zmínku o příspěvcích na podporu
pro nečleny,

- propojit kalendář s aplikací sangha?
- dohodli jsme se, že se budeme držet odpovědi Adriana, praxe Vadžrapaniho nedělat,
- pravidla připraví modří  +  připraví seznam praxí, které jsou v brožurce "Kolektivní

praxe" a Lukáše požádají  případně o doplnění praxí, které  by šlo společně dělat
- společné praxe -  Martina poslala dopis Adrianovi (otázky vytvořené modrými

společně s Ondrou a Lukášem Ch Andriano odpověděl), tedy budeme dělat jen
společné praxe, ne vysvětlování, vedoucí praxe

- budeme se držet odpovědi Adriana, praxe Vadžrapaniho nedělat,
souhlasíme 8 pro všichni-  proti 0, zdržel se  - O,
pravidla připraví modří  +  připraví seznam praxí, které jsou v brožurce "Kolektivní
praxe" a Lukáše požádají  případně o doplnění praxí, které  by šlo společně dělat

2) retreaty rozplánované
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- středeční jantry s Fijalkou zatím není moc lidí koordinátor Mirka formulář už šel
- Pránajámy 1.série 24.4.2021 9-12h s FIjalkou koordinátor Jakub Ryška formulář

hotový jen potvrdit datum
- Otevřený meditační víkend s Lukášem koordinátor - Martina,  zapínat zoom Matěj

den, máme zoom tým lidí kteří se o to postarají pro i další rtr 2.-5.4.2021
- Léto s Fijalkou v Phendelingu email už šel, najít koordinátora, na místě, karmajoga

předtím , posekat trávu, vybrat koordinátora z účastníků
3) přerozdělení práce mezi barvami, někteří přetížení, změnila se práce on line, povedlo

se některé věci přerozdělit, je potřeba komunikovat
4) na pomoc gakyilu se přihlásili, Bětka Diringerová, dharmashop

Nikol členství, Eva Strouhalová, noví koordinátořii ASIA Alena Aichmanová Jirka Kopal -
komunikovat s nimi, Honza Loučím asistent modrých, knihovna - Jana Tvrzová dělala
inventuru s Honzou Loučímem, ale je potřeba to skontrolovat jestli sedí seznamy s knihami

5) členství - Iva - polovina 130 lidí zaplatilo členství, normální v tuto dobu, pošleme mail
připomínku k zaplacení do konce března, připravuje seznam lidí bez transmise -  je
jich asi 5 Ondra Červinka, David Formánek Martina Kaděrová,  když je někdo nový
bez transmise posíláme modrým s celou komunikací, nováčci potřebují speciální
přístup,bude tabulka, kdo bude mít na starosti práci s nováčky z modrých?

6) CZPC - jsou naceněné tituly přiravené pro vydání, v sobotu schůzka CZPC v 10h,
zástupce barev na té schůzce

7) Kunkyabling pokoje - Martin Š - Michal se bude stěhovat během dubna,  Jančí zatím
se hned nevrací, Nikolet bude bydlet po Michalovi než přijede Jančí, do té doby si
najde bydlení, Jančí má věci v pokoji u VIktora,

8) koberec do kanceláře jsme nedodělali bude potřeba udělat koberec  Martinovi do
pokoje

9) Phendeling - fungují osobní rtr dark kabina, živé téma děti v Phendelingu hlavně v
létě kdy jsou rodiny s dětmi, měly by se udělat pravidla podle kterých be se všichni
mohli řídit Tereza Puldová by to ráda řešila - bude řešit s novým gakyilem

10) schůzka lingů v Merigaru East modří se zúčastní, dají nám pak vědět
11) modří kontaktují  Magdu jestli nechce dělat společné praxe


