
Schůze gakyilu 14.11. 2021

Přítomni:
Martin Škobis, Jakub Ryška, Matěj Bošina, Jiřina Vlčková
Zoom:
Marcela Boučková, Pavel Rusinko, Lukáš Běhunčík
Omluveni:
Jirka Langpaul

- pergola v Phendelingu
červení požádají o jednoduchý nákres kulatého většího altánu kam by se vešla mandala +
menšího obdélníkového bez mandaly, jen pro představu,Matěj graficky zpracuje, ještě před
schůzí půjdou oba návrhy mailem komunitě a budou zveřejněny na fóru, kde se budou moci
všichni vyjádřit zda s mandalou, bez mandaly a nebo vůbec. Pokud se na schůzi
dohodneme, že altán ano, oslovíme více lidí k vytvoření návrhu.
Lingtým je pro altán umístit místo letního stanu
v případě dokoupení nějakého pozemku by se mohl altán přesunout i na jiné místo

- rozšiřování pozemku
budeme pravidelně provádět praxe, Pavel Spanilý zjišťuje dostupnost pozemků

- kotel v Phendelingu
Martin Slavíček zjistí stáří a druh kotle + zajistí revizi
v kotli se letos bude topit pouze suchým dřevem, mokré dřevo kotel zničí, dřevo v dřevníku
se nechá na příští zimu, pro tento rok se objednají brikety + dřevo na přespříští rok

- zimní karmajoga
malování v jídelně  cca leden únor

- revize nářadí
při karmajóze na dřevo se nestihla udělat, proběhne před nebo po celokomunitní schůzi

- internet v Kunkyablingu
již zakoupené potřebné věci, v nejbližší době Medvěd do
dělá

- kurz geomancie v TOH
Matěj dá událost na FB Phendeling + Losar
zjistí kapacitu TOH

- retreat s Adrianou
na jaro plánujeme prohlubovací kurz písně vadžry

- plán retreatů na příští rok
modří připraví na celokomunitní schůzi, předběžně je v plánu Čod, Tanec šesti oblastí,
Khaita, Tanec vadžry pro začátečníky, pokračování retreatu s Eliasem



- Tsultrim Alione v Maitree Nakrm svoje démony budeme informovat na fb ( není
komunitní reterat)

- nováčci v komunitě + zájemci o transmisi
modří jim pošlou kontakty na lokální centra a budou informovat, jak se přihlásit na nejbližší
transmisi
Jiřina pošle Kubovi kontakty nových zájemcu z posledního retreatu

- celokomunitní schůze
Lukáš domluví s Fijalkou prezentaci CZPC,žlutý připraví rozpočet, který se pošle
hromadným mailem před schůzi, aby byl prostor na dotazy a připomínky a na schůzi se
tomu nemuselo věnovat zbytečně hodně času
modrý pošlou mailem kandidáty do gakyilu a na pozice geků
Martin E. pokud bude kandidovat na geka Phendelingu odstoupí z pozice žlutého gakyilu,
místo bude nabídnuto, pokud by se nikdo nenašel a M. nebyl zvolen gekem, požádáme ho o
setrvání v gakyilu

- maringotka do Phendelingu pro lidi se zvířaty
není to špatný nápad, budeme se tím zabývat v případě zakoupení dalšího pozemku

- lednice a pračka do spodního bytu
hlasování: všichni pro zakoupení

- oprava zámku ve spodním bytě
řeší Viktor

- koberec do kanceláře + zazdění zapáchajícího odpadu, výměna dveří u pokoje geka
udělá se během karmajógy, v plánu cca leden, únor


