
Zápis schůze gakyilu 24.9.2022 Kunkyabling
přítomni:
Matěj Bošina, Lukáš Běhunčík, Jana Tvrzová, Jiřina Vlčková, Honza Loučím
zoom: Marcela Boučková
Hosté: Pavel Spanilý, Kačka Drajsajtlová
Omluveni: Martin Erhardt

Anketa retreaty... modrý pošlou 1.9.
Mail s kontakty do ME pošle Honza do konce měsíce + osloví dva účastníky Igora bez
transmise
Lukáš vysvětlí červeným a žlutým posílání hromadných mailů
Elias retreat pokračování neřešíme
Společný retreat se Slováčky domluví modrý s Verčou
Verča začne posílat slováčkům naše hromadné maily
Modrý pošlou mail na kandidatura do gakyilu
+ vytvoří program schůze a pošlou ostatním gakyilum k úpravám

Phendeling
stožáry na lungty kolem stupy...zabetonovat, jaro? + vysázet jalovce kolem stůpy. Je třeba
promyslet, prostor je tam již dost zaplněný
zahrada...projekt zahrada, probereme při setkání v Phendelingu na čodu, není třeba
spěchat, můžeme nechat na příští rok
Khalong - místo před jídelnou by bylo vhodné, ale je to i prostor na zpracování dřeva, musí
se vyměřit a zjistit, zda se tam dřevo i khalong vejde, Ondra by měl prostor vykolíkovat a na
čodu probereme
Phendeling - náhradní klíče, domluví červený gakyil, taktéž na čodu
Steven Landsberg -
Nikol se o Steva postará v Praze
Máňa registrace
Kačka Drajsajtlová překlad
Jantra s Fijalkou 8. a 9.10. - Kuba Ryška koordinátor
Retreat s Milanem Poláškem přesunut na 5.11., koordinátor Lukáš Běhunčík
Lukáš Chmelík v říjnu - komunikuje Honza, pokud retreat bude, tak i koordinuje
Lukáš Chmelík prosincový retreat komunikuje Honza, pokud se uskuteční, tak Spáňa
navrhuje, že bude koordinovat
Honza Lukášovi zavolá a dá nám co nejdřív vědět.
Milan Tanec 5.11.2022 koordinátor Lukáš B.
Honza Dolenský 17.11. Kuba Ryška
.... a dál už byl takový zmatek, že jsem přestala zapisovat, část gakyilu odešla
Nestihli se probrat všechny body, brzy další schůze.
Otevřelo se téma zvyšování cen v Phendelingu, Eshop... gakyil chce další info, ale úplně
nevím jaké, zvýšily se vzhledem k velkému nárůstu cen energií ceny pokojů jak v prvním, tak
druhém patře.




