
Schůze gakyilu 16.6.2022 Kunkyabling

Přítomni:
Marcela Boučková, Jana Tvrzová, Jiřina Vlčková, Martin Erhardt, Nikolet Ilieva
Zoom: Matěj Bošina, Martin  Škobis
Omluveni: Jan Loučím
Hosté na část schůze: Pepa Vintr, Květka Švédová

1. Čekatelé na transmisi… před cca půl rokem bylo domluveno, že modrý gakyil pošle
do MW mail s kontakty zájemců o transmisi, zatím se tak nestalo, ai toho mají moc.

Pošlou co nejdříve, nejlépe hned.
2. Fotovoltaika v Phendelingu… Martin Š. zjišťuje nejlepší variantu, momentálně

poptává u současného dodavatele energií
3. Dodělání chodníčků kolem dormitory… pokládá se kamenná dlažba, větší část

nákladů pokryl dar, doplatek bude cca 50 tisíc
4. Stúpa…. náklady na opravy stúpy se pokryjí ze sbírky, nevyčerpá se celá částka

oprava již probíhá
5. Ukrajina … máme jednu uprchlickou rodinu v Písku, momentálně bydlí u Báry B.,

chtěli by se osamostatnit, další pomoc ( např. kauce na nájem..) zvážíme na základě
požadavků rodiny

6. Kunkyabling… je potřeba promazat okna . zajistí Viktor, utěsnit vchodové dveře,
utěsnit dveře z kuchyně na WC, pověsit závěs do kanceláře, nová světla do
kanceláře, splachovadlo na WC, přenosné termostaty…zjistí Martin Š. u plynaře, co
nám montoval kotel

7. Wangdenling podpora… návrh uspořádat společný zoom retreat s tím, že výtěžek
půjde na opravu sloupů, blue se pokusí vymyslet, budou komunikovat s L.
Chmelíkem a slovenskými blue

8. Posílání česko a slovenských retreatů… bylo by dobré se navzájem o akcích
informovat a posílat mailem do komunity, bylo již kdysi domluveno, ale neděje se tak

domluví Blue
9. Retreat jantry s Fijaljou 17.-18.září v Kunkyablingu, cadul + 1. séri. zda bude

koordinátor kuba R., zjistí Martin E.
10. retreat s Honzou Dolenským  plánován na konec LISTOPADU jak bylo původně na

schůzi domluveno, na leden přesouvat nechceme
zda bude koordinátor kuba R., zjistí Martin E.

11. Retreat s Igorem… Martin E . je koordinátor, ale nakonec neví zda pojede, zajistí za
sebe náhradu

Nikolet zajistí odvoz Igora do Phendelingu, zajistí ubytování u Jančího v pokoji = zavolá
Jančímu, zajistí přípravu pokoje, zjistí, zda by se Viktor postaral Igorovi o jídlo, Martin E.
zajistí překladatele

12. čod se Stevenem Landsbergem koordinuje Martin Š.
13. Khaita s Adrianou.. proběhne cca v druhé půlce března
14. Elias 3.část Vize  jasného světla, blue napíšou Eliasovi



15. Internet v Phendelingu… Yndoš zavolá Mírovi F. zjistí jak s modemy a dotáhne do
konce

1. phendeling… červený vytvoří  manuál s časovou osou prací, zajistí náhradní
klíč od budovy, chceme hlásit všechny dny, kdy neni geko v Phendelingu

2. Eshop… Jiřina + Květka nabídka vzít si eshop na sebe, komunitě dělat servis
+ odvádět procenta z prodaných věcí

16. do příští schůze připraví návrh


