
Schůze gakyilu 16.9.2021

Přitomni:
Jirka Langpaul, Lukáš Běhunčík, Kuba Ryška, Martin Škobis, Matěj Bošina, Martin Erhardt,
Marcela Boučková, Jiřina Vlčková
Zoom:
Pavel Rusinko

- Pergola v Phendelingu
Yndoš se domluví s Pepou, připraví se dva návrhy a odprezentují na celokomunitní schůzi
jeden kulatý, aby se vešla mandala,
druhý obdélníkového tvaru menší, na jantru a pro děti

- Rozšiřování pozemku v Phendelingu
v úvahu připadá pozemek od darku dolu, pozemek vedle garáže patří Českým lesům a ty
neprodávají, Spáňa zjišťuje...

- Videoarchiv
je třeba retreaty nahrát na cloudové úložiště a poslat Shang shung institutu
probereme při nejbližší karmajóze v Kunkyablingu… pravděpodobně až v lednu

- Internet v Kunkyablingu
zajišťuje Medvěd, zjistí nejlepšího operátora, koupí nové ADSL, wifi vysílač pro stabilní
připojení
dále koupí počítač do kanceláře cca 5000 Kč, bude pouze pro gakyil a bude se zálohovat

hlasování:
staronový počítač do kanceláře ....všichni pro
internet v podobě jakou navrhuje Medvěd… všichni pro

poté co vyřešíme Kunkyabling se začne řešit internet v Phendelingu

- Retreat s Lukášem Chmelíkem
je třeba zajistit zoom, Matěj vysvětlí Martinovi E., Martin E. se postará o registraci na místě

- Retreat s Migmarem
12.- 14.11.2021 v Praze, červený zjistí možnosti pronájmu Tibet open housu + cenu, podle
počtu zájemců buď v gonpě nebo právě v TOH
téma retreatu je geomancie, pokud by měl retreat probíhat venku, chceme radši kreslení
mandaly
Kuba napíše co nejdřív Salimě o upřesnění

- Tanec na mandale s Milanem Poláškem
Kuba pošle registraci i v angličtině, na místě , pokud se nenajde nikdo jiný bude překládat,
případně se postará o registraci, mají zájem dva Rakušané, Kuba jim pošle registraci

- Retreat s Oliverem Leickem
překládat bude Medvěd, Lukáš B. hlavní koordinátor



kuchař Máňa, Jiřina, péče o Olivera Petra Z.

- Banery na retreaty
zajistí Matěj… Tanec, Migmar, Oliver

- ZOOM ADC AGA
vše zjistí a zajistí Kuba Ryška, pošle mail komunitě s informacemi….spěchá!

- Lamp that enlighten narrow minds
návrh přidat do edičního plánu s tím, že by komunita přeložila a vydalo nějaké nakladatelství
hlasování : všichni proti
máme ještě docela dost schválených titulů k vydání, až se seznam sníží na 5 titulů, přidáme
do edičního plánu k odsouhlasení na celokomunitní schůzi

- Nářadí v Phendelingu
při karmajóze v Phendelingu 1.- 3. 10. červení s gekem udělají revizi stavu nářadí, vytvoří
seznam
gakyil nebude ručit za stav věcí, které komunitě nepatří a nebylo dohodnuto zapůjčení a
podmínky zapůjčení

- Karmajóga v Phendelingu
1. - 3.10 2021  modrý upraví datum v kalendáři
chceme vymalovat jídelnu, usazují se na zdech soli, nevypadá to hezky, termín malování
domluvíme s LT

- Darování života
2.11. se budou vypouštět kapři

- Tibetshop
chceme zprovoznit web, vytvořit funkční eshop, nepospícháme, chceme pořádně promyslet,
mohli bychom prodávat i mimo komunitu


