
Zápis schůze gakyilu 14.1.2021

Přítomni:
Martin Škobis, Lukáš Běhunčík, Matěj Bošina, Jan Loučím, Jiřina Vlčková
Jirka Langpaul
Zoom:
Máňa Boučková, Jana Tvrzová, Nikolet Ilieva
Geko: Ondřej Olšiak
Host:
Květka Švédová, Michal Sodoma
Omluven:
Martin Erhardt

- stůpa v Phendelingu
ve stůpě je prasklina, je celkově špinavá, Yndoš navrhuje opravit, natřít, nátěr zjistí
jaký použili v Khordongu, zkusí vymyslet s Pepou V.

- dovybavení dormitory, verandy, zahrada, inventura nářadí, propojení dormitory s
gonpou .… přesouváme na jaro, bude se řešit během plánované karmajógy

- eshop pomalu se připravuje, zakoupíme shoptet, měsíčně cca 350 Kč, shůzka s
Jirkou L., rád poradí s propagací

- ztracené nahrávací zařízení se stále hledá, pokud se nenajde bude třeba se složit na
nové, z komunitních peněz se nové kupovat nebude
zakoupí se pouze nová kamera do Phendelingu, Matěj objedná

- změna stanov… rádi bychom do stanov přidali nově hlasování o volbě gakyilu a
rozpočtu online, v případě, že situace neumožní se sejít.

- přenosný termostat do Kunkyabling ( horní i spodní byt) ….. Yndoš zjistí do příští
schůze možnosti. Ušetřily by se peníze za vytápění.

- karmajóga Kunkyabling 5.2.2021, červený pošlou hromadný mail, úklid, postel v bytě
geka, výměna světla v kanceláři, světlo do skříně, nový závěs do kanceláře, izolace
do vstupních dveří…
modrý proberou krabice s VHS

- marek Jakš žádal o příspěvek na členské 2021, 6 pro, 2 se zdrželi…. ano,
podpoříme

- Losar proběhne 12.3. v Tibet Open Housu, Michal Sodoma vykomunikuje s Terkou
spot do rádia ( spíše info o podpoře Asie a blížící se aukci). Honza Loučím osloví
buddhistické skupiny, domluví Khaitu s Petrou Z. a ukázku jantry s Fijalkou, výzdobu
zajistí Bětka Procházková, Ála zkusí domluvit Gešeho, v TOH budeme mít svůj
darmašop, bar bychom mohli zajistit sami,  Sonam momošky?, radnice by mohla
případně půjčit stoly, Standa tibetské mísy? Vojta Vrtíšek ? Klus?

- látky na workshop šití lungt pro ME….. podpoříme darem cca 12 000 kč.
- věšení lungt v Phendelingu …. modrý pošlou mail, domluví s Ondrou
- plánované retreaty….konec února jantra s Fijalkou, Honza zkusí domluvit s Pavlem

Rusinkem společné motání namkhy, na jaro se chystá Píseň vadžry prohlubovací
kurz s Adrianou,na léto jantra s Fijalkou v Phendelingu,srpen Igor Berkin Čtyři
kontemplace, podzim Shitro nebo Čo  … Steven Landsberg, Jakob Winkler, Zoli, na
jaře a na podzim retreat s Lukášem Chmelíkem + modrý domluví v Kunkyablingu



nějaké společné p, Ondra navrhuje společné praxe Mandarávy v Phendelingu cca 14
dní v době Losaru + společné věšení lungt

- resty Phendelingu… revizi kotle zajistí Ondra do konce ledna, revizi kouřovodu taktéž
do konce ledna, v úterý 18.1. brikety, oprava žumpy by se měla vyřešit na jaře, revize
plyn kuchyň do konce ledna, pravidelné zapisování elektroměru každý měsíc,
výměnu žárovek za úsporné dohodne Ondra s Martinem Slavíčkem

- termín karmajógy v Phendelingu se ještě upřesní,plánuje se na jaro

A to je asi zatím vše :)


