Zápis ze schůze gakyilu 24.2.2019
Jarmila Malá
Mirka Šišková
Martina Krejčová
Martin Zmydloch
Martin Škobis
Lukáš Běhunčík
Katka Drajsatlová - skype
Michal Sodoma
Iva Musilová - omluvena
Petra Zezulková
Erika Motýlová
Petr Lisý - do 20h
Jakub Štorek - skype
1) sanga retreat v dzamingaru - 29.3.-8.4. kontaktovat instruktory zjistit jestli pojedou,
Martina napíše
2) retreaty:
proběhlé - Mandaráva a motání zungů v Phendelingu
- motání namky s Pavlem Kunkyabling - bylo hodně lidí, je potřeba zvolit koordinátora
(tým) na pomoc instruktorovi,
3) Phendeling - Jaromír Montana - nabízí že udělá nabídku na elektrokotel na(na
výhodnost topení elektřinou) vlastní náklady, přenastavit režim provozu elektřiny, můžeme
ušetřit peníze, spojí se s Jarmilou,
-

Lukáš CH. vánoční retreat potvrzen od 25.12. 19 - 2.1.2020 Čtyři nezměrnosti, plus
praxe SMS - Phendeling
nahrávací zařízení pořízeno, H1,
Oliver Leick přednáška po darku, Michal napíše že nemáme kapacitu, je to v době
velkých retreatů u nás
návrh Filip druhá poloviny července mindfulness, koordinátor Michal - získá
informace, nemáme kapacity, moc akcí, budou velké rtr v Merigaru a Eastu
Katka návrh aby byly v Phendelingu vztyčeny stožáry na které by se věšely lungty zahrnout do projektu zahrady, navrhnout jak by měla vypadat,
hledá se koordinátor projektu zahrady Mirek od Hanky Kovářové Jakub ho bude
kontaktoval jestli by se toho neujal
karmajoga v Phendelingu - 22-24.3.

2) - Marek Bilko - kumbaka s Honzou Dolenským 23.-24.3.Třinec
- jantrajogy začátenčníky - s Fiajlkou 23.3.-24.3. - koordinátor Martina - s Michalem,
nájem tělocvičny v Masné dražší protože tam už magda nepracuje
- tance vajry s Elou - koordinátor Petra, dárek Mirka
- Elio - rozdělit karmajogu nna místě - Martin Škobis,

přilet 10. odjet 11. do Phendelingu, Mirka odveze z letiště do Kunkyablingu, další den z
gompy do Phendelingu, domluvit s Jitkou ubytování
odjezd nevíme jestli bude chtít zůstat v phendelingu do 18.3. odjede z Phendelingu
přednášky 19.3. veřejná pro praktikující 20.3. koordinátor LUkáš TOH zajištěný , veřejná
přednáška velký sál, druhou přednášku přesuneme do gompy, LUkáš to zařídí s TOH,
propagace přednášky - fb, poslali jsme jim plakát LUáš leták vytisknout A3 a A6 , poslat
pozvánky do komunity zvlášť, vytisknout letáčky Mirka, posuneme jen tu uzavřenou
přednášku od 19h do gompy, veřejná zůstane od 18h v TOHu.
-

-

-

-

Mandaráva s Ninou - 11.4. Michal jí může vyzvednout na letišti 13 00h, přilíétá
koordinátor Katka, rtereat 15.4., bude chtít být v Praze nebo v Phendelingu ? kuchař
Jřinka, překladatel - Katka
Tomy - TOH, 8000Kč víkend, zkusit dohodnout menší nájem, navrhujeme slevu
10EUR pro ty kteří se účastní obou kurzů dohodnout se s Maďary, Mirka, Tomy
přiletí 15.4., kurz až 26.4.
prohlubovací kurz Píseň vadžry s Ritou 8-12.5. koordinátor Petra, 7.5. 8.5. - 12.5.
odlet 14.5. formulář Katka z loňska, v sobotu 12h tanec
kurz Tibetštiny - Katka koordinátor, poslat dotaz do komunity že je tu ta možnost,
jestli chceme začínat od začátku, nebo jestli někteří umí už psát a začít od slabik,
Fabian Sanders
léto s Fijalkou koordinátor Martina
říjen s Fabiem, ozve se v březnu, bude začátkem října
Zoli v Phendelingu - společná praxe Amitájuse, on nemůže učit, zungy, nevíme jestli
bude rtr na odměnu, vhodný měsíc je listopad,

4) khaita vystoupení Erika se ptá gakyilů jestli chtějí podpořit khaita aktivity a jak pomoci
organizaci, 8.3. výstava lungty kampus Hybernská, chceme podporovat khaitu stejně jako
jantru i tanec? jak? rozmyslíme si to do příští schůze
(Otázka citace- akým sposobom chceme aby sa Khaita prezentovala na verejnosti a čo všetko by
malo byť zabezpečené, aby bol predaný odkaz Khaity. Nejedná sa len o kultúrne predanie a Tibet ale
doraz sa naozaj kladie na uvolnenie a relax. A je to prax ktorú priniesol a pripravil Rinpoche a je na
nás aký odkaz zanecháme, ale mysím, že by tieto udalosti mala zastrešovať komunita formou
podieľania sa na organizácíí, komunikácií,..)

5) poděkovat tlumočníkům - veřejným emailem, uděláme děkovný email nástřel Mirka
6) ASIA - dopisy Tibet, většinu dopisů odpovídá Klára, potom se pálí v Phendelingu,
hledáme lidi kteří si budou dopisovat, půjde email aby se našli další lidé na dopisování
7) Plzeň - Pavel Simon jednodenní retreat 6.4. na Čtyři nezměrnosti, kdo tam budeme moci
jet podpořit plzeňskou sangu?
8)web zkontrolovaný ohledně aktuálnosti Martina, ještě není úplně hotové, stránka Khaita
přidat Lukáš připomene Kubovi, nyní neměníme nic na webu jen vymažeme nepravdivé
informace
9) Losar - proběhl, program hezký, prezentace komunity byla menší, finančně to vyjde tak na
nule zatím nemáme výsledky, neměla by to organizovat jiná skupina? návštěvnost menší
10) CZPC - Fijalka vypracovala přehled rozpracovaných titulů a finanční návrh na překlad a
vydání Teaching on Thun and ganapuja, snížily se platby za stránky podle domluvy, funguje
doporučení k úsporám, navrhujeme tedy -zamrazit(odsunout na čekačku) dva tituly v

edičním plánu( Schody k osvobození a Životopis Adzoma Drugpy nebudou se zadávat) a
místo nich doplnit Teaching on tun and ganapuja (je to velká kniha 300 stran ale
důležitá)vydat podle rozpočtu FIjalky, souhlasí : 7 ano, nesouhlasí 0 zdržel 1
11) členství - komunikuje už Iva, Petr už skončil jako koordinátor, Petr vypracoval manuál
koordinátora,
noví lidé zapl 80, poslat druhý email ohledně členství, Jakub vybrat lidi kteří ještě nezaplatili,
1 nový člen bez transmise, označený žlutou barvou v tabulce, budou je modří nějak
monitorovat, kontaktovat? i když zaplatí členské a neodkliknou GDPR je kontaktován aby
potvrdil GDPR
12) červení - tonery Lukáš odveze,
úklid po losaru probíhá
spotřebujeme papírové utěrky co zbyly z osaru, budeme používat, Erika vyrobí krabičku,
nový koberec k WC koupí Lukáš s Erikou,
zámek na skříň pracuje se tom
obložení umyvadla - obložení umyvadla? spojeno s podlahou, nebude se dělat samostatně
podlaha Jansa - nabídka hotová, probrat s Benešem jestli nepřispějí, zkusit jiné řešení,
karimatky se koupí,
tiskárna pavlač - Martin hledáme jestli to někdo nechce
pouštění zvířat - Martin Škobis,
odevzdání zásluh 23:00

