
Zápis ze schůze gakyilu 13.6.2021 v Phendelingu

Gakyil:
Matěj Bošina
Martin Škobis alias Yndoš
Kuba Ryška
Lukáš Běhunčík
Martin Erhardt
Jiřina Vlčková
Zoom:
Pavel Rusinko
Jirka Langpaul
Marcela Boučková alias Máňa
LT
Martin Slavíček alias Slávista
Žaneta Rolínková
Pavel Klváček
Markéta Tůmová
na 5minut Pavel Spanilý
Geko Phendelingu:
Ondra Olšiak
HOsté:
Jan Loučím
na chvíli Vláďa Mareš alias Kecka
Odchozí gakyil:
Martinka Krejčová

Rekapitulace úkolů z minulé schůze
- Phendeling, registrační tabulka ...zatím se neřeší, uvidíme po létě zda bude stále

aktuální
- Khaita s Petrou Zezulkovou 27. - 29.8. 2021, koordinátor Jirka Langpaul, registrace

připravena, pošle se co nejdřív, návrh koupit pár bookletů Píseň Dzamling gar a
šperky na podporu tance… Petra jede do Merigaru, žlutí domluví kolik čeho a Petra
přiveze

- přístup na fórum pro bývalé členy… již je funkční
- Vhs archiv… Martin Erhardt zavolá Mikunovi
- Elias Capriles Tregčho 23. - 27.6.2021, modrý pošlou ještě jednou registraci mailem

do komunity + norbunetem, je zájem o překlad na zoomu, modří zajistí, technicky je
možné, PCR testy při příjezdu na retreat chceme, lidé bez transmise pouze na celý
retreat s osobní účastí

- Elias, veřejná přednáška, Lukáš vytvoří v týdnu událost na FB s registrací, Matěj
zařídí 50 letáčků, roznese Honza Loučím alias Učitelský, koordinátoři v
Kunkyablingu..Lukáš, Martin Vopičák, Jiřina

Pořádání retreatů
.retreaty je potřeba pořádat s dostatečným předstihem,vše řádně naplánovat a
domluvit hned na začátku vše důležité  registraci poslat min. 3x, u uzavřených
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retreatů nebudeme dávat na web registraci, pouze zasílat mailem, Jiřina nasdílí na
blue manuál na pořádání tretreatů

Překrývání praxí v gonpě
přednost mají akce v kalendáři, změna je možná, ale je třeba konzultovat s modrými
v dostatečném předstihu, týká se hlavně víkendových akcí, Kuba dá info na forum

Zoom tabulky
Matěj vytvoří tabulku, kam se zapíší všechny zoom akce které pořádáme, časy,
název události + zodpovědná osoba, nasdílí na barvy

Dodělávky v Kunkyablingu, spodní byt
v chodbě je třeba dodělat podhled + propojit kabelem internet z horního patra, Yndoš
vyřeší někdy po prázdninách

Čo s Medvědem
bude se dělat tak, jak jsme zvyklí tzn. přidává se sedmiřádková modlitba, píseň
vadžry…. v textu není uvedeno, podle zvyklostí budeme dělat všechny praxe, má na
starost modrý gakyil

Přebývání a přespávání v gonpě
geko hlídá počet nocí, pokud někdo nemá peníze na přespání či pobyt v gonpě, řeší
se např. karmajogou, ale ne vždy je co dělat, takže není povinost geka šít karmajogu
praktikujícím na míru, případné konflikty čí nedorozumění by měl prvotně řešit geko
rovnou na místě, není třeba nic nového vymýšlet, stačí se držet manuálu

Tanec na mandale v Amazing move
dlouho se netančilo, Kuba dá do newsletteru info o příspěvcích na tanec + číslo účtu,
na který je možné platby zasílat

Kandidáti do lingtýmu + volba
Žaneta Rolínková
Markéta Tůmová
Pavel Spanilý
Martin Slavíček
Pavel Klváček
hlasování: 9 pro

a to je vše……


