
Zápis gakyilu 13.10.2019 
 
Martina Krejčová do 20h 
Jarmila Malá 
Mirka Šišková 
Iva Musilová  
Martin Škobis 
Lukáš Běhunčík 
Katka Drajsatlová skype 
Michal Sodoma skype, od 20 30h osobně 
Martin Zmydloch omluven 
 
 
 
1)Hledání geka a modrého gakyilu,  
navýšení odměny gekovi v Phendelingu, 15000Kč, od října.2019, po dostavení dark kabinky 
je provoz v Phendelingu mnohem větší, velká náročnost na uklízení a vaření,  kabinka je 
hodně obsazená a i máme hodně retrítů, potřebujeme geka na plný úvazek aby nemusel 
dojíždět nikam za prací, obsahuje i příspěvek na benzín, 
budeme se snažit najít zdroje v Phendelingu, souhlasíme 8 všichni 
pošleme email v týdnu s touto zprávou - Katka 
2)komunitní schůze 19.10.2019 
zoom - umožníme lidem se připojit a i hlasovat na schůzi, musíme mít jistotu že ten člověk je 
člen a může hlasovat, pošleme lidem formulář zkontrolujeme ho (Iva)a potom jim pošleme  
hledáme  it asistenta  hledáme analytika 
 
v přestávkách budeme sázet stromy a keře 
vařit budou Martinové Pho nebo guláš 
Iva upeče cheesecake 
 
CZPC - článek timeline NNR z Mirroru přeloží CZPC karmajogou, vydáme jako ebook, pošle 
se do komunity 
3)plánované retreíty 

- Jantra joga - víkendový kurz pro začátečníky - nemáme termín, Michal bude 
asistovat,  

- 9-10-11. motání manter v Kunkyablingu 
- víkendový taneční retreít se přesunul na listopad v Phendelingu tělocvična zrušena 

pošleme email 
- pravidelné tančení v Nuevu zrušeno hledáme prostor - Lukáš dostal 3 školy bude jim 

volat,  
- Phendeling Amitajus Květa 14-17.11 
- vánoce Lukáš anketa do 15.10.  jaké bude téma - pravděpodobně shitro a očista 6 

obastí nebo  zelená tára , do schůze budeme vědět téma bude uzavřený  
- khaita víkend s Petrou -prosinec domluví katka 
- harnické dýchání s Honzou Dolenským v Táboře Eva Lukešová (Strouhalová) 
-  



Shedra - můžeme tam dávat události pro veřejnost, další možnost propagace 
- Adriana - khaita v phendelingu 2020 podzim, komunikujeme o cenách 
- Plzeň - funguje dobře, Dana nemůže koordinovat, nyní není nutné to řešit a 

organizovat retreat, rušíme 
- alchymistické Litoměřice - nikdo se nevyjádřil, v květnu, pro veřejnost dalo by se 

prezentovat khaita jantra, nemáme nikoho kdo by se o to staral, asistent pro akce 
Losar - michal bude psát email 

- Chod s Tsultrim Alione nebo Ninou nebo Stevem 
- Elio Guarisco - modří se domluví, jeden velký retreat na jaře a druhý na podzim 

 
Kunkyabling -  koberec v chodbě je vybraný - budeme posílat peníze až dorazí faktura 
Phendeling - sekací zařízení 20.000Kč z Phendelingu 20.000Kč bude příspěvek z 
komunitních peněz,  co bude potřeba navíc je předmětem sbírky, červení vybírají 
profesionální sekací zařízení pro terén v Phendelingu a na sekání nízké i vysoké trávy. 
Budeme kupovat na jaře před sezonou, do té doby vybereme 
 
zahrada Mirek Mašek pracuje - všechno funguje 
 
5.11. výlov kaprů Lahovice 
 
další schůze 20.11.2019 18h 
 
 
 
 
 
 


