
Zápis ze schůze gakyilu 21.5.2019 
 
Martina Krejčová 
Jarmila Malá 
Iva Musilová 
Mirka Šišková 
Martin Škobis 
Lukáš Běunčík 
Michal Sodoma od 20 30h 
Martin Zmydloch omluven 
Katka Drajsatlová skype 
 
A 
retreaty proběhlé: 
Rita  - proběhl bezvadně, diskutovali jsme zkrácení posledního dne 
Fabian - krásný retreat, nahrávku a texty máme k dispozici pro budoucí zájemce o výuku. 
cena nahrávky bude stejná 1080Kč, budeme z toho platit odvody SSF, dá se pokračovat ve 
výuce -  odvody na SSF, ale ATIF / School for Tib. language and Translations 
 
plánované rtr -  
6 oblastí v červnu ve Strakonicích - potřebujeme podpořit zatím málo lidí, pošleme do 
Rakouska a Německa a na Sangha - Jarmilka 
léto s Fijalkou - hledáme koordinátora na místě - když bude Spáňa , Martina bude hledat 
další koordinátory 
Fabio Michal -  
Zoli Amitajus 14-17.11 Květa koordinátor, společná praxe, na principu štědrosti 
vánoce Lukáš CH. - Jakub Štorek  koordinátor, 4 nezměrnosti 
SMS on line - napsat poděkování účastníkům, konec bude v prosinci, peníze se vybírají nyní 
 
návrhy na podzimní akce -  Khaita - Katka udělá doodle pro tanečníky 
jantra začátečníky - víkend 
pokračování jantry středy 
tanec vajry v příštím roce 
SMS on line - napsat poděkování účastníkům, konec bude v prosinci, peníze se vybírají nyní 
Dana Hauerová návrh pozvat učitele na SMS base - dát do ankety 
 

- spolupráci s dzogchen.ro - kluci udělali ve webu khaitu, texty musí být oficiální, Lukáš 
s Martinou napíšou modremu gakyilu z Merigaru East o texty pro khaitu a ostatni 
stranky, pro ktere se rozhodneme a ve spolupraci s modrymi je vlozime na nase 
stranky, spolecne s Jakubem se podivaji, jestli je mozne z novych stranek garu neco 
pouzit i pro nas..texty na web by meli projit kontrolou modreho gakyilu (vložíme ho do 
jeho stránky, text se pošle modrým ke kontrole, budeme to mít zatím na starém 
našem webu) 

- Plzeň - Katka napsala dopis, nepřišly žádné odpovědi, přihlásili se jen 2 lidi z Plzně a 
Lukáš na nabízené termíny 

http://dzogchen.ro/
http://dzogchen.ro/


Katka napíše Jirkovi a Daně nabídneme udělat retreat jantry nebo tance v Plzni, pomůžeme 
s organizací, podpoříme 
 

- výzva do komunity podpořte gayil Jarmila bude hned,  
- výzva na geka Phendeling modrý gakyil za Katku, pokoj Ondra poslat brzy 
- Iva návrh pošleme email pro nečleny, ale do jaké skupiny budou tito lidé spadat zjistit 

od Jakuba,  
- zálohování dat - máme? zjistit od Jakuba - zjistí LUkáš 
- využívat mezinárodní databázi - měla by se poslat výzva aby si lidé opravili data, 

která tam mají, ukázat  jak ji používat co všechno se v ní dá najít, aby se dostali na 
webcast musí mít aktuální data Iva udělá email o mezinárodní databázi a dotaz kdo 
nechce být uvedený v naší databázi mezi členy komunity - Iva - po kontrole 

členství - individuálně oslovit ty kteří nezaplatili je jich stále ještě asi 50 lidí  
- jeste se zamerime na to, ze v getresponse mame stale mezi cleny vsechny cleny z lonska, 

zda se, ze old.dzogchen.net neprojoil cleny 2019 s getresponse / je potreba resit spolecne s 
Jakubem 

- podpora - druhá stupa ME a podpora Dzamlingaru,  
výtěžek z losaru půjde napůl na Dzamlingar a na druhou stupu Merigar east, souhlasíme 8 
pro všichni 
 

- Merigar East nás požádal  o pomoc s financováním stavby druhé stupy,sbírka se 
vyhlásila, budeme pomáhat s organizací financování 

 
- CZPC- nová smlouva se SSF, bude jedna kmenová smlouva,bude se doplňovat 

dodatky k jednotlivým titulům, je v tisku - dotisk Mandarávy červené brožurky, možná 
budou i Tsalungy Mandarávy do Fabia, 

- vysílání praxe z Kunkyablingu Michal? 
- červení -  

podlahy v gompě -  pátek bude další schůzka s p Šťastkou, pak se budou řešit detaily a 
termín pravděpodobně v září, týden bude omezení v gompě 

- vesak - Máňa koncem července , objednaná zvířátka 50 bažantíků, na Šumavě 
budou vypuštěni, přibližně 20.7. sobota 

skvrny - tento víkend Martin opraví 
zámek máme 
darované matrace jsou malé vezme si je Viktor, Pavel vybral správnou velikost , náklady na 
matraci kolem 2000Kč souhlasí 8všichni 
kuchyňská linka - vybírá se deska, nejdříve nakoupit všechen materiál pak se bude teprve 
bourat 

- ceny noclehů v dormitory a v sále - 150Kč dormitory 110Kč gompa 
souhlasíme 8všichni probereme to s Jakubem Mirka probere 
 
nepořádek v gompě - uděláme krabici ztrát a nálezů, dáme tam oblečky z chodby 

- obrázek 12 starých mistrů pro Phendeling je zarámovaný, kluci odvezou do 
Phendelingu 

 

http://old.dzogchen.net/
http://old.dzogchen.net/


- dopis od TOmáše Polácha -z věznice, chce poslat knížky od Rimpocheho má jen 
Zrcadlo, Katka nahodí dopis pošleme mu knížku 

- Phendeling -  
společná schůze 29.7 v Phendelingu 
projekt zahrady - dívali jsme se na projekt od Mirka Maška, zajímavé nápady, moc hezký, je 
potřeba ještě do něj zapracovat nějaké úpravy,  Martin se pokouší vymyslet a doladit 
navrhovaný projekt tak aby byli všichni spokojení a dopracovali jsme se kocenzu s ling 
týmem 
stožáry na lungty by měly být na straně u kuchyně, lavička kolem ořechu, nejsou v návrhu 
ani další možné odpočinkové zony 
 
odevzdání zásluh 

- další schůze v Phendelingu v sobotu 29.6. dopoledne 
 
 
 
 
 
 


