
Schůze gakyilu v Kunkyablingu 10.3. 2023

přítomni za gakyil : Jiřina Vlčková, Jana Tvrzová, Monika Vrtišková, Marcela Boučková,
Matěj Bošina, Michal Sodoma,
asistent modrých: Jiří Trnka
zoom :Kačka Drajsajtlová ,Nikoleta IIieva, Martin Erhardt
za odchozí gakyil : Martin Yndoš, Lukáš Běhunčík děkujeme:-))
- karmayoga v Kunkyablingu, termín se připravuje, pravděpodobně na II.části,
I.část 15-16.4 ,hlavní body  - výměna koberce a malování v kanceláři
- nedostatečný internet v Kunkyablingu + spodním bytě -  stále není -červený(Matěj) dořeší s
Medvědem... urgentní, případně pomůže Michal S.
- pec v Phendelingu - Ondra odveze do konce března a také vrátií vozík, červený
vykomunikují
- je objednané dřevo do Phendelingu , třeba prodejci připomínat, pravděpodobně bude
dražší
- zařízení do Phendelingu - dormitory ... 2 paletové nové postele , výměna za rozbité,P.
Rusinko  smontuje.Michal S. daruje dvě nové postele  z Ikea do bytu geka,možnost spojit v
jednu.
- Tanec na mandale s Adrianou - vše zajištěno,
odvoz z Vídně Akoš, do Prahy Petra Z., Marcela vaří + plus
registrace,na místě třeba koordinovat karmajógu - Katka?
- khaita s Adrianou výukový program 6. - odpoledne jsou otevřena pro všechny + přednáška
Moniky Marcin, Katka koordinuje
retreat s Milanem komunikuje Kačka, tančení s Monikou Lakatoš
komunikuje Květka.
retreat se Steven Landsbergem koordinuje Martin Erhi, 21.-25.6. předběžně program 10-12
h ,15:30 -17:30 večer, 20.00 praxe
téma výkladu -  Jak správně hrát na instrumenty, Vztah praxe čo k sutra, tantra dzogchen
- karmayoga v Phendelingu 29.-30.-1.5 odvoz nepořádku
24.-26.3 Lingteam schůze, karmajóga, úklid, řezání dřeva
- hlasování o členech lingteamu:
Monča Vrtišková,Martin Škobis, Jirka Trnka, Matěj Bošina, Petra Zezulková, Pavel Klváček ,
Pavel Spanilý, Jiřina Vlčková, Martin Zmydloch, Nikolet Ilieva
9 pro, schváleno jednohlasně
- časté výpadky a nechodící hr.emaily některým členům, řeší Kačka, manuálně opravila,
máme 2 problémy: 1. kontakt neprojde přes Přihlášení k odběru zpráv na
https://www.dzogchen.cz/ - vykomunikovat s lidmi a getresponse, na straně gakyilu
2. nefunguje API, která rozřazuje jednotlivé kontakty do podskupin Členové, bývalí členové,
transmise, veřejnost - Michal komunikuje s Kubou

- retreat s Yeshim, překladatelský kanál pro CZ(zařizuje Kačka) možná bude Yeshi učit v
italštině, třeba oslovit někoho se znalostí jazyka..  Filip štys, Fijalka, Nikol , Kuba štorek?
retreat s Lukášem Chmelíkem v Kunkyablingu 18.- 19.3 pozváni zájemci o transmisi , zatím
přihlášeno 7 lidí(4 bez transmise)
- khaita s Adrianou - odpoledne si mohou přijít zatančit khaitu i lidi co se neúčastní kurzu..
letní jantrayoga s Fijalkou, vezme si na starosti Jířa..už to zná :-)

https://www.dzogchen.cz/


Návrh Kačka, Jířa kurz pro Kumar Kumari možná v TOH a také návrh na uzavřený retreat s
Lukášem Chmelíkem
v Phendelingu
Honza Dolenský prohlubovací kurz jantry na podzim, Elias Capriles též podzim?

8.máme veřejný profil Dzogchen na F , nefunguje dobře admin ,Matěj zkusí předělat přístupy
- modrý gakyil, který je tam uveden jako kontaktní osoba, nemá přístup. Potřeba vždy při
střídání gakyilu zařídit přístupy. Dobré aby byl někdo stabilní mimo gakyil, kdo se o to stará -
Matěj Bošina bude nadále spravovat, Kačce udělá přístup

A to je vše...


