Schůze gakyilu 16.5.2021

přítomni:
Jalub Ryška
Jiřina Vlčková
Martin Škobis
Marcela Boučková
Matěj Bošina
Jiři Langpaul
Martin Erhardt
zoom: Pavel Rusinko
Lukáš Běhunčík
odcházející gakyil:
Jarmila Malá
Martina Krejčová
zoom: Mirka Šišková
hosté:
Alena Ajchlmanová
Jiří Kopal
Jan Loučím

Lingtým - přihlásili se Pavel spanilý, Pavel Klváček a Martin Slavíček, půjde ještě jeden mail,
na schůzi 13.6.2021 v Phendelingu se nový LT schválí
Obnova aktivity - otevíráme centra, červený připraví mail a pošlou do komunity
Phendeling - červený navrhují vytvořit tabulku registrace Phendeling, kde by bylo evidentní,
kdo se zrovna v Phendelingu nachází, např. ikonka tichý jogín, rodiče s dětmi, zatím
informace geko emailem, tabulku řeší červený s modrými…
Komunikace s SK - vyměníme si mailing listy, vzájemně se budeme informovat o akcích - na
starost mají modří
Retreat khaity s Petrou Zezulkovou v Phendelingu 27. - 29-8.2021 - téma Píseň
Dzamlingaru
Životopis CNN zařadíme do edičního plánu, pokud bude odsouhlasen na celokomunitní
schůzi tak vydáme, jediný náklad bude náklad na tisk, elektronicky zatím vydávat nebudeme
Mikroport, nahrávací zařízení cena cca 12 000 Kč,
hlasování: 9 pro

Matěj objedná, k dispozici pro všechny akce pořádané komunitou
Asia - pošleme znovu informace ke sbírce ohledně covidu v Nepálu v Newsletteru s českým
číslem účtu a VS, budeme přeposílat Asii, sbírka do konče června, podle situace se
případně prodlouží. Ála dá info na FB. Právě probíhající sbírky budou zveřejňovány v
Newsletteru
Přístup na fórum pro bývalé členy - zatím se mohli přihlásit jen členové, nově i bývalí
členové
hlasování: 6 pro, 3 se zdrželi
zařídí modrý
Knihovna - knihovník Jiřina + Martin, stránky knihovny jsou nefunkční, Kuba se
pokusí zprovoznit
Finanční podpora Wangdenlingu - Komunita přispěje darem ve výši 10 000 kč
hlasování: 7pro, 2 se zdržují
hospodářky pošlou slováčkům na účet
+ Kuba dá info o probíhající sbírce do Newsletteru
VHS archiv - máme spoustu retreatů na VHS, Michal přislíbil kdysi pomoc s přepsáním,
Yndoš se s ním domluví
+ Martin E. zavolá Mikunovi ohledně retreatu s Rinpočhem v roce 2002...přepis priorita
Změna gakyilu v mezinárodní databázi - změny provede Lukáš, Jiřina + Martin asistenti
členství tzn. asistenti Máni
Vsvětlení ganapůdži s L.Chmelíkem pořádané maďarskou komunitou - polovina výtěžku cca
4 500 Kč půjde ME, 1 800 Kč Kačce Drajsajtlové jako dárek za překlady a zbytek CZPC
Návrh retreatů na podzim/zima
Chod se Stevenem Landsbergem nebo Tsultrim Alione, Kumbaka se Zolim, Šitro s Jakobem
Winklerem, Tanec na mandale s Elishou, Harmonické dýchání s Filipem, Jantra s Magdou,
Jantra s Honzou Dolenským..... gakyil v čele s modrými začne zjišťovat u instruktorů, kdo by
mohl přijet
Karmajóga v Phendelingu - proběhne 11. - 13.6. 2021
návrh udělat v Phendelingu i schůzi gakyilu
Pracovní schůzka s Ondrou, gekem Phendelingu proběhne 23.5. 2021 v Kunkyablingu,
bude pouze gakyil + Ondra, řešit budeme čistě pracovní věci + nadcházející retreaty
Retreat s Eliasem Caprilesem - zájem bychom měli o Tregčho, případně semdziny, rusheny
+ výklad
veřejná přednáška na téma Čtyři vznešené pravdy - 29.6.2021 v Kunkyablingu

