
Schůze gakyilu 14.11.2022

Kunkyabling

přítomni: Matěj Bošina, Lukáš Běhunčík, Jiřina Vlčková, Honza Loučím, Nikolet

Ilieva, Martin Škobis, Marcela Boučková, Jana Tvrzová

Hosté: Pavel Spanilý, Kačka Drajsajtlová, Michal Sodoma

Omluveni: Martin Erhardt

Rudí

Podružné měřáky v dárk kabince

● Chceme nainstalovat podružný měřič elektřiny, dále řešíme s Pepou Vintrem

možnosti instalace

Internet v Kunkyablingu

● proběhla změna routeru, pro zesílení signálu proběhne protažení kabelu a

nainstalování routeru do spodního patra

Rekonstrukce obydlí pro Lukáše Chmelíka

● Rádi bychom uvolnili peníze se sbírky na rekonstrukci pro Lukáše. Proběhne instalace

sprchového koutu a páry, náklady odhadem 30.000,-

Ling team

● pošleme žádost do komunity ohledně nových členů LT, začátek ledna se změnou

geka

Praxe osvobození zvířat

● proběhne vypouštění kaprů na konci listopadu

Losar proběhne 25.2.2023 v TOH

● Nikolett se ujme role hlavního koordinátorky, Matěj se postará o hlavní program.

Proběhne schůze Losaru během ledna

Modří

Retreat jantrajogy s Honzou Dolenským 17.-20. 12.

Proběhne retreat s Lukášem Ch. v Olomouci – 2-4. 12.



Společná praxe Chödu spojená s karmajógou (zpracování dřeva) v Phendelingu 2.-4. 12.

Vánoční retreat s Lukášem Ch. 27.12.-1.1.

● Domluvit zda bude pouze osobní účast nebo také ZOOM

● Domluvit vaření, zajistit topení na 1. den, kdy nebude přítomen geko

● Domluvit tanec Khaity s Petrou Z.

Retreat Bön cca od 25.1.2023

dzogčhenové nauky bonistické tradice z cyklu Zhang Zhung Nyan Gyud vyučované Khenpo

Tsultrim Tenzinem v Phendelingu cca od 25.1.2023 cirka 6 dnů

● Máme zájem retreat uspořádat, budou se dál upřesňovat podmínky spolupráce a

ceny s Alešem Rýznarem

● Cca 6 dnů, odhad 30 účastníků
● Retreat proběhne v době střídání starého a nového Geka

Mandaráva retreat v rámci Losaru

● Spojený s webcastem z Tenerife, připravit registrační formulář
Retreat supervize Khaita s Adrianou Del Borgo

● Koordinátor retreat Katka D.

● Upozornit komunitu, že je možné požádat o snížené školné

Plán retreatů 2023

● Opět požádat Stevena Landsberga o nový termín

● Dále se řídit anketou

● Květka se spojí se Zolim Cserem

● Tanec Písně Vadžry (2-3), Rita, Monika Lakatoš, Elisia v Vídně
● Elias Capriles

Žlutí

E-shop

● pronájem domény na dobu neurčitou, dohoda vč. předávacího protokolu bude

(ne)odsouhlasena na prosincové příští schůzi

● Finální verze dohody o zajištění e-shopu a spolupráci




