
Zápis ze schůze gakyilu 7.9.2018 
 
Jarmila Malá 
Mirka Šišková 
Erika Motýlová 
Michal Sodoma 
Martin Zmydloch 
Petr Lisý 
Petra Zezulková omluvena 
Viktor Varga na Slovensku 
Katka Drajsatlová 
 
Květa Švédová 
Jakub Štorek 
FIjalka Turzíková později 
 

1) Phendeling-  
diskuse o zápisu ling týmu  o návrzích nových projektů preferujeme dokončitt nejdříve 
rozdělané projekty jídelna dark, stupa - vyrábí se longsal, peníze na dodělání jsou, bude se 
upravovat nátěr, potřebujeme sehnat sochu,Garab Dordžeho nebo reliéf, budeme se ptát v 
Merigaru, dalo by se napsat do norbunetu dopsat do dopisu poděkován -  Katka  
 
dark- vybavení -  zpráva o prasklé vodě, mykolog Mirka zkusí sehnat, paraván k záchodu 
koupí Květka, postel jsme odsouhlasili koupí Květka,  
jídelna - Jakub máme krásnou lavici, jídelna bude do konce roku, rámečky na fotky do 
Phendelingu - koupit rámečky někde v obchodě, nedoporučujeme drahé rámování v 
rámařství, 
fond oprav zřídit - navrhujeme zřídit fond oprav pro Phendeling, Květa připraví fond oprav 
do rozpočtu, souhlasí všichni 
návrh nových projektů od ling týmu -plánované akce a investice v Phendelingu - 
-odpočinkové zony,  kácení stromů, opatrně postupovat, růst stromů trvá 30let, Jakub 
zastává kácení , na komunitní schůzi se na to podíváme společně, venkovní posezení   - ted 
budou výprodeje v zahradních centrech, Jakub navrhuje z půlkulatin co může zůstat venku, 
souhlasíme,  
chodníčky kolem baráku - rozpočet je veliký, nechat udělat srovnávací rozpočet i dva, je 
možné t orozdělit na dvě části,  udělat jen verandy a potom uvidíme s těmi zpevněnými 
plochami v hlíně.- zatím na to ale nemáme peníze 
pícka - sangang - není priorita, Pepa navrhuje že to postaví s Vítkem karmajogou - nejsou 
peníze 
úprava cesty byla priorita na letošní rok, ling tým neudělal, potřeba připomenout 
oprava studny - měla by se upravit aby byla bezpečná a někdo do toho nespadl, priorita 1 
ohniště - se bude projednávat kamenný půlkruh, nemá prioritu 6 
dorovnání terénu kolem stupy do setí trávy použije se hlína k dorovnání z probíhajících 
projektů - nesouhlasíme s dovážením hlíny za peníze, 



děti v Phendleingu - rodiče by měli krotit svoje děti aby respektovaly gompu jako místo k 
praxi, Jakub bude říkat vždy při príjezdu, psát to do informačních mailů před retreatem, dát 
na nástěnku, děti bez dozoru nemůžou do gompy, musí respektovat prostor 

- na každém retratu ustanovit někoho kdo má na starosti děti, požádáme Pavla aby 
něco napsal co bude na nástěnce pro rodiče 

- dopsat na stránky adresu  
2) CZPC - Fijalka Sable Turzíková - nový koordinátor - převzala si od Michala agendu, 
Michalovi děkujeme za jeho práci, představili jsme uzavřený seznam 22 rozpracovaných 
titulů, Jarmila rekapituluje cose událo v czpc, zdůrazňujeme potřebu podepisovat vždy 
písemné dohody, vytvoříme spolu nové odměňování podle možností komunitních financí, je 
potřeba  nastavit komunikaci mezi koordinátorem a gakyilem, pravidelné okénko czpc na 
schůzi,,  
uděláme schůzku žlutou s Fijalkou, kde budeme probírat možnosti finančního odměňování  
schůzka se žlutými ohledně financování 12.10. 16hodin 
 
3) retreaty _  

- Fabio proběhl - supervize, Michal napíše článek do Mirroru, 
- pokračovací jantra joga s FIjalkou - zatím jsou tam ještě 2 volná místa 
- prohlubovací kurz tance s Milanem - proběhl ve skrácené verzi jako jeden den ale byl 

moc hezký i dobrá účst 
- Elio - Erika koordinátor - musí se dořešit cesta zpátky z Phendelingu ELio, 

dárek máme Máňa, registraci  
- Zoli 27-1. Květa koordinátor 
- retreat s Fijalkou jako příprava na Kumbhaku s Zolim,  12hodinový tanec písně 

vadžry,  
- 6-7.10 drubchen tance s Ritou,  Katka domluví s Petrou, 
- Fabio Tsalungy Katka koordinátor - nemáme téma přednášky, Tibet open house má 

volný termín, hledáme kuchaře,  
novým lidem bez transmise - Email od Steva Ladsberga - neuzavírat se, zapojit je to 
společné práce a karmajogy 
návrh - můžeme dělat společné praxe a retreaty, jen praktikovat, bude to levněší bez učitele,  
 
Michal - udělat víkendové mini retreaty na naše praxe , není o tom zájem o tantrické praxe, 
udělat třeba víkend na semdziny, bez učitele, nějaký praktikující musí vždypraxi zastřešovat 
 
informace od Steva Landsberga že zájemci kteří nemohli se zůčastnit transmise a měli 
bychom jim dát vědětse můžou z§častnit ganapudži a sms kurzu 
informovat takové lidi udělá Michal 
 

- 17-18.11.  kumbaka s FIjalkou - organizuje Radim Zeman a Lukáš Běhunčík, Katka 
udělá email 

 
- 24-30.11 kurz s LUkášem sms připravený email, kuchařky máme Marcela Jiřina, 

Jakub koordinátor, ceny máme 
 

- hromadná objednávka knih fo SSF Mirka 



 
retreaty na příští rok: 
Nina Robinson - Katka koordinátor 
Rita 8-12.5. prohlubovací retreat  tance Vadžry 
 
4)anketa na reteraty na příští rok - diskuse  
můžeme pozvat nové učitele, z okolních zemí 
nabídneme jeden víkend v měsíci že bude volný pro víkendový miniretreat 
 
čestné prohlášení k darku hotové,  je lepší Erika, na web dá petra 
 
GDPR Michal kontaktoval Kouřima Martina aby se spojil s Jakubem aby se pohnula 
implementace, abychom mohli dostávat souhlasy nových členů 
šel druhý hromadný email mail jen pro ty kteří ještě neodsouhlasili první mail, Michal 
kontaktoval Kubu, potřebujeme s tí pohnout 
 
žádost od Dany Hauerové o příspěvek na provoz - plzeňská gompa. má dluh na nájmu, 
hlasováví 7 pro všichni, příspěvek jednorázově 2000Kč s doporučením vyřešení 
mezilidských vztahů, překonání vzájemných rozporů konfliktů se doporučuje ganapuja 
 
red- 
záchody rekonstrukce v Kunkyablingu -  máme nabídku ale není tam dodávka zácodových 
mís, je potřeba ještě doplnit za komplet 3-4dni postupně jeden a pak druhý, jeden geberit a 
druhý se zavěšenou nádobkou, někdo tu bude muset být,  
nemáme hotové stoupačky, dole jsou hotové, stále nevíme kdy přijdou  
domluvit termín a kdo tu bude 
zavolat správcovské firmě kdy udělají stoupačky Michal zavolá na Pragoservis Benešovi 
 
geko Aleš - pozvat ho na příští schůzi  
celokomunitní schůze - vyzvat lokální místa aby udělali prezentaci, kolik jich je a co dělají 
10minut prezentace 
 
úklid seznam činností, vysavač, Erika, koupí 
nástěnka - pracuje se na ní Erika, podložky -  uděláme revizi stávajících  vyhodit staré a 
nechat udělat třeba 10ks 
karimatky - různé druhy, 400Kč mají kroužky dají se pověsit, přidělat tyče ,  
bloky na sezení, pásy meditační,  pošleme FIjalce jestli jsou takto  v pořádku, 
nákup tabletu počítače na khaita tance do kunkyablingu- kdyby měl někdo starší notebook, s 
CD mechanikou 
khaita - vrátí nám 250eur, tanečníci mohou použít tyto peníze na nákup kostýmů na tanec 
na inauguraci 
hlasování 7 pro všichni 
katka : nahrávání zařídit na oba retreaty, Michal zjistí vrácení naposledy si půjčil Lumír,  
nábor nových lidí do gakyilu: 
Katka pošle nový email ,  
další schůze gakyilu  



 


