Zápis ze shůze gakilu 29.6.2019 v Phendelingu
Katka Drajsatlová
Jarmila Malá
Mirka Šišková
Iva Musilová
Martin Škobis
Martin Zmydloch
Michal Sodoma
Lukáš Běhunčík
Martina Krejčová omluvena
Jakub Štorek geko část
Pepa Vintr část
Martin Slavíček
Květa Švédová chvíli
Phendeling:
návrhy oprav od Květy :
- oprava kouřovodu u kamen - Martin Slavíček udělá - Pepa řekne co se má koupit,
kluci koupí, je to potřeba udělat v létě, pak se nesmí měsíc topit
- zeď pod dřezem v kuchyni plesniví - kachličky nejsou ideální, odplísnit a vyvápnit,
jednou za čas zkontrolovat umýt a vyvápnit
- 3 trička ASIA stará malé velikosti, za dobrovolný příspěvek aby se prodalo, peníze
pro ASA
dále :
- kopání studny - proběhlo, Pepa, ještě budeme platit elektřinu, dá se připojit druhá
studna, potřebujeme tam dát rozvaděč, postavit samostatný budník, dá se udělat ze
dřeva, betonu, bílých nebo šedivých cihel, kamenů, promyslíme z čeho a dáme vědět
- nový návrh Pepa: sauna v Phendelingu. Umístění v JV části pozemku pod stromem
za ohništěm, velikost 2x2 m, materiál dřevo, kamna elektrická, ochlazení sprchou u
studny. zdůvodnění Pepy - zvýšit atraktivitu místa, relaxační účel. Provoz pod
dozorem geka - další zatížení geka, nutná přesná pravidla používání. Otázka gakyilu
- k promyšlení a projednáni: Je vhodné postavit v celokomunitním meditačním centru
saunu? Komunita bude informována o návrhu, bude dán prostor pro vyjádření členů
k této otázce. Hlasování na celokomunitní schůzi. Diskuse dostatečně předem.
pokračování na příští schůzi. financování z případné sbírky,
Pepa - nechce dělat práce pro komunitu za peníze- práce je karmajoga a praxe,
- termoregulace ve sprše v darku, aby se někdo neopařil ve tmě:
je potřeba snížit teplotu v bojleru aby se neohříval na vyšší teplotu aby se lidé neopařili,
další řešení je koupit speciální hlavici, zatím snížíme teplotu
- nedokončená jídelna - Jakub nestíhá dokončit stoly a lavice, udělal by to příští rok až
nebude gekovat, Jakub - ošetřit nohy od lavic aby nepoškodily podlahu, dočasně než
bude mít čas udělat nábytek, děkujeme, nábytek v jídelně je krásný, bude fajn když
stoly a lavice budou ve stejném masivním dřevě a stylu

-

-

-

12-14.7. karmajoga Phedeling
chodníky již dříve neschváleno gakyilem pro příliš vysokou finanční náročnost projekt v budoucnosti znovu a jinak rozpracovat co opravdu je potřeba a řešit hlavně
karmajogou, mandala - venkovní mandala Pavel Spanilý komunikuje s Primou May, Návrh Udělat vzor na ten nový tanec, Pepa jeden návrh povrchu - mlat, v tom longsal z
obrubníků, zatím o tom přemýšlíme, jestli neudělat normální mandalu abychom tam
mohli tančit ev.cvičit jantru a jinak využívat plochu, na povrchu se stále pracuje Pepa
zjišťuje a promýšli podle zkušeností ve světě který potvrch vydrží venku, neumíme
udělat venkovní mandalu aby se neloupala, zkouší se různé technologie, nejlepší je
asi namalovat na beton, loupe se ale dá se opravit, - vše zatím stále ve fázi návrhu
Martina zjistila že v Merigaru že Rimpoche už dříve uvolnil tance na mandale pro
veřejnost - Tance prospívajícího všem bytostem,Óm áh húm a 12A. Nevztahuje se to na
Píseň Vadžry a Khalong.

-

plán úpravy zahrady navržený Mirkem Maškem, ( společně s lingteamem a
Martinem Škobisem), se nám líbí, schvalujeme ho takto :
kdo je pro abychom realizovali projekt M Maška v té podobě jak je vypracovaný s výjimkou nechceme vykácet 3 smrky v pravé části a chceme přidat hloh, podle rozpočtu včetně
použití bagru 37.000Kč, jako maximální rozpočet
souhlasí 8 všichni, Předmětný návrh Mirka Maška je součástí zápisu ze schůze.
- - traktor na sekání trávy - návrh Pepa - ling tým chce pomoci se sekáním
hlasování:
chceme pro Phendeling traktůrek na sekání trávy, chceme traktůrek který poseká nízkou i
vysokou trávu. Rozpočet na nákup traktoru neurčen, Úkol Lingteam - udělat rozbor
sekacích zařízení z hlediska funkcí, dále řešit s gakyilem,
Priority pro Phendeling: schopnost sekat v terénu ne jen na rovině- schopnost sekat jak
nízkou tak vyskou a vzrostlou trávu a jiné rostliny X alternativa: práce s křovinořezem
- není třeba mnoho doprovodných funkcí - např sníh za malý poplatek je zajištěno odhrabání
- funguje- kritéria při výběru: rozumná cena a velmi pragmatický výběr funkcí, vzít v potaz
schválený plán zahrady kde se část pozemku bude sekat jen max 2x v roce - úspora času
při sekání
souhlasí 8 všichni
-

8.7. odjíždí Katka do Eastu bez počítače,
vybavení kuchyně - Martin zatím se nic nepodniklo
změnit ceny za ubytování - návrh zlevnit ubytování v gompě jako možnost využití
levnějšího ubytování v Phendelingu pro ty kteří potřebují zlevnit pobyt plus zohlednit
tím horší komfort spaní v sále, a zvýšit cenu za ubytování v dormitory tak aby se
příjem vyrovnal, v dormitory je mnohem pohodlnější ubytování, bývá tam velký nával,
uděláme zkušební provoz, do konce roku, dormitory 150 Kč/noc a gompa 110 Kč/noc,
hlasování
souhlasíme 7, proti 1,
přestávka do 15 45

retreaty proběhlé
- tanec který prospívá bytostem ve Strakonicích, super, hezky obsazený, krásně
zorganizovaný
- Jantra joga středeční v Kunkyablingu s Fijalkou skončila moc hezky obsazená plně,
Mirka naíše účastníkům jestli chtějí pokračovat kurzu na podzim jako skupinka,
pokud nenaplní kapacitu, bude kurz otevřeý znovu pro všechny a půjde od
začátečníků
- Fabian Sanders - základy tibetštiny, proběhl hhezky, prodávají se nyní nahrávky
retreatu, výtěžek z retreatu plus soukromé dary jsme poslali podle domluvy rovnou
Fabianovi a jeho škole, ATIF souhlasí
-

koupíme nové karimatky bez děr do Prahy protože jsme odvezli ty nové do
Phendelingu Martin Zmydloch koupí za 300kč 15ks

-

prázdniny s jantrajogou v Phendelingu - , koordinátoři dva, Jakub registraci, vaří
Květa,
otevřená přednáška Lukáše v Kunkyablingu, dát na web Michal, od 19h, dárek
máme, budeme vysílat? koorinátor Lukáš Běhunčík
Fabio koordinátor Michal Sodoma, poslat email domluvit se s Fabiem na programu,
16.-22.9. tsalungy mandarávy

-

Michal - návody na tsalugy jsou na webu od Fabia a Elia, Nina - máme to dělat jak to dělal
RImpoche,
-

Amitájus
Lukáš vánoce
Khaita náprstkové muzeum - 18.8. Petra chce podporu, Lukáš Běhunčík
námět od Libora abychom se účastnili Litoměřice - festival, 15-17.5. 2020pro jantru
a khaitu, je to festival, mohli bychom se zúčastnit, kdo se toho ujme? kotaktovat
FIjalku a Petru, Milana,
- Losar měl by se připravovat od září, - postup
- projednat na příští schůzi
- anketa na retreaty na příští rok
- Plzeň napsat jestli nechtějí udělat retreat na podporu praxe,
zeptá se Mirka neoficiálně jestli jim můžeme pomoci jestli si nechtějí udělat retreat taneční,
získali by také peníze pro gompu
-

prezentace khaita na webu, text připraven Katka bude kontrolovat, nemá čas,

podlahy v gompě -práce v gompě probíhají - v pondělí bude zprovozněná
kuchynská deska nakoupená - po návratu z rumunska to udělají červení s gekem, už je
termín
dopis od Tomáše Polácha do věznice žlutí vytiskneme přidáme knihu Křišťál...a pošleme d o
vězení, na nástěnce obálka ns Martina

binec v Kukyablingu v policích - z chodby věci zmizely kvůli opravě podlah, je potřeba je dát
ven do krabice ztráty nálezy,
udělat schůzi s karmajogou v srpnu 25.8. v 11h, budeme uklízet police abychom získali
manipulační prostor
členství Iva - budou řešit s katkou ještě než odjede, máme 50 neplatících členů, ozvalo se
10, ostatní se neozvali, osobní email nebo telefon jestli nechtějí být členové,

-

