
Schůze gakyilu 27. 3. 2019 

Přítomni: Katka Drajsajtlová (KD) skype, Michal Sodoma (MS), Petr Lisý (PL), Iva Musilová (IM), 

Mirka Šišková (MŠ) skype, Jarmila Malá (JM), Martina, Martin Zmydloch (MZ) skype, Lukáš 

Běhunčík (LB), Erika Motýlová (EM), Jakub Štorek (JŠ) 

Členství 

1. P. Lisý seznámil s komunikací s mezinárodním gakyilem ohledně poklesu v částkách, poslal 

uspokojující odpověď s vysvětlením snížení počtu členů od doby retreatu s NN. 

2. I. Musilová – cca polovina členů zaplatila, hromadná urgence odeslána. Od 1. 4. se zastaví 

neplatícím zasílání e-mailů MKD, přístup na uzavřené webcasty a na Forum. Při platbě se 

komunikace obnoví, ale přerušení platby do komunitní schůze znamená přerušení členství a 

nemožnost hlasovat. Přišel materiál o registraci za celou MKD a jejích trendech. 

Akce a jejich podpora 

1. Erika – podpory Khaity 

a. Retreat s Tomym běží. KD, LB – pomohou s plakátky Martině (formáty 3x A3, 40 x 

A6). 

b. Potřeba reproduktorů, polštářků, jídlo pro Thonyho 

c. Souběh Thonyho a Niny – potkají se. 

d. Podpora Khaity – standardní : retreat  (ohlásit dopředu) x vystoupení (podpory 

komunikačnéí, informační). Petra pošle mail, co se plánuje za vystoupení. 

2. Jarmila – jsou zkušenosti s retreaty, ale jak to dělat lépe, je nedostatek pomocníků 

a. Půjde motivační e-mail komunitě (návrh dodá IM) a bude nutné udělat seznam 

pomocníků pro dlouhodobou i krátkodobou spolupráci. 

b. Nejde koordinovat a vařit zároveň – toto zařídit systémově u všech retreatů a 

konkrétně už v nejbližší době. Každý retrat musí mít svého koordinátora. 

3. Erika odjíždí na SK, dlouhodobě, bude s námi v kontaktu. 

4. Novoměstská radnice na další LOSAR je již zarezervovaná, protože byl zájem o únorové 

termíny (blokaci provedl Michal Sodoma). 

5. F. Štys má zájem o pronájem gonpy na Mindfullness v květnu – 8. 5. prostor půjčit lze, ale 

nejde o akci komunity, Filip si zajišťuje organizaci sám. Michal dokomunikuje s Filipem 

situaci. 

6. Fabian přiletí v pá 15.15 h. Je nutná tabule mazací. Červení se po tabuli podívají, jinak zajistí 

Mirka. Texty na překlad jsou k dispozici. 

7. Nejbližší jantra – omezení na 12 lidí, bude ale 15, protože by se nemuselo pak obsadit. 

8. Nina – přihlášeno 24 lidí, ale není kuchař. Vyzvedne Kuba. Jídlo na dovoz, služby střídat. 

Vaření – motivace částka do výše retreatu - zatím fungovalo. Katka nejdřív zjistí, co chce 

Nina a podle se to zařídí (odvoz MS nebo R. Zeman?). Dárek pro Ninu - Mirka 

9. Rita – Petra vaří i koordinuje? Tanec p. Vajry – nezajištěno z naší strany koordinátorem, 

nutné zajistit 



10. Akce Strakonický tanec – není registrace, koordinátor Hana Kovalová 

11. Léto s Fijalkou – koordinátor Martina s Fijalkou 

12. J. Veselý – Rušeny 20.4. Tajný rušen hlasu 

13. Fabio v září – koordinátor Michal Sodoma. Komunikace bude 2 měsíce předem tj. 06/2019 a 

1 měsíc předem. V Aktualitách to bude už dřív. 

14. Vánoční retreat bude s Lukášem Chmelíkem. Řeší  se dárek - Katka pošle online SMS/ email 

na konci dubna účastníkům s žádostí o přispění na kurz (formou dobrovolného daru na 

principu štědrosti) - dá jim účet a v.s., který máme. Znovu bude email poslán na konci kurzu 

(podzim/zima), kdy bychom na konci vybrané příspěvky věnovali s darem Lukášovi. 

15. Zoli přetížen, v 11/2019 bude praxe G. Amitájuse v Phendelingu. Půjde přes dobrovolný 

příspěvek, bude to osobní retreat s možností se přidat, ale je nutný Lung, koordinátor 

Květka. 

16. Víkend Ch. Rinpočche – všichni souhlasí (7 hlasů ze 7 v danou chvíli přítomných) 

17. Plzeň – aktivita 4 nezměrnosti s vedením Pavla Simona, není zatím zájem. Účast gakyilu – 

nabízí se M. Zmydloch a I. Musilová k návštěvě plzeňské komunity. 

18. Nahrávky z Elia – řeší Mirka (ident.) a Katka (mail) po domluvě. 

19. Dotaz Katky – dala návrh na členění skupin mailingu (členů a nečlenů). Zůstalo zatím ladem, 

je nutné dotáhnout souvislosti, mailing a obsahově další věci. 

Phendeling 

Proběhla schůze Lingteamu, výsledky: 

1. Dotace odsouhlasena - traktůrek do 70 – 80 tis., ale gakyil chce zjistit přesněji funkce 

(multifunkčnost), varianty nabídky. 

2. Dotace neodsouhlasena – chodníky/ posun verandy do výše 260 tis. Včetně DPH. Komunita 

nemá takové prostředky, navíc lze očekávat větší výdaje na daně a neví se vývoj čl. základny 

a příspěvků vzhledem k okolnostem. Účelový dar na Phendeling byl 10 000 a 3000,-Kč. 

3. Napojení darku na elektřinu a vodu půjde z rezervy 30 000,- a již je v jednání. Toto je pro 

gakyil priorita v Phendelingu. 

4. Vykáceno 6 stromů, 2 v sadu, prořez, změna pozitivní, nedrastická. M. Mašek – koordinace 

projektu. Mirka, Jarmila – dotaz na projekt zahrady – co chceme? Sloupy na lungty budou 

podél hranice pozemku. Jakub: možnosti jsou a budou dány momentální kapacitou (počtem 

osob).  P. Spanilý a Květa – venkovní mandala 

5. Sangkang – Pepa, 15 000,- vyčleněno, ostatní karmajógou, souhlas s návrhem , ale…? 

6. Elektrokotel – není nadějný 

Kunkyabling 

Tarif elektřiny se řeší s Jaromírem – podklady k optimalizaci jsou, ale neozývá se. 

Červení 

1. Podlaha v hale Kunkyabling – M. Škobis se potká s p. Benešem, zájem p. Jansa? 

2. Odvoz z chodeb konzultovat s Nikol. 

3. Koberec z WC – čeká se na rekosntrukci 

4. 12 podložek na jantru zařízeno, umístění dořešit a vyúčtovat. 



5. Pouštění zvířat – udělat sbírku a poslat e-mail do komunity – starým členům? Ch. Rinpočche 

– Paramita štědrosti, řeší Martin. 

 

 


