
Zápis ze schůze gakyilu 23.9.2019 
 
Jarmila Malá 
Katka Drajsatlová 
LUkáš Běhunčík 
Iva Musilová 
Michal Sodoma od 21h 
Martina Krejčová od 19h 
 
Denisa Hladíková hospodářka 
Fijalka Sable Turzíková koordinátor CZPC začátek 
jakub štorek - geko skype 
Jakub Ryška IT na telefonu krátce 
 
CZPC -  Fijalka - zpráva, máme novou smlouvu s ATIF je na 5 let smlouva, ke které se dělá 
jen dodatek. Je to jednodušší pro tisk nových textů. máme letos vydaných 6 titulů, paráda 
připravené k tisku jsou - Gurujoga a Calungy mandarávy,  
ceny - u našich textů jsou extrémně nízké a vvětšiou nepokrývají náklady na překlad 
korektury a tisk, u Cyklus dne a noci uděláme early bird na měsíc za 200Kč od listopadu 
bude stát 300Kč 

-  půjde email FIjalka napíše text 
- uděláme anketu příští rok co dál přeložit co lidé chtějí číst,  

Alena Aichmanová bude nová členka czpc, bude překládat články skvělé, 
 
hledáme asistenta dharmashopu 
hledáme geka Phendelinu 
hledáme modrého gakyila 
retreaty 

- Fabio - skvělý rtr, krásná spolupráce karmajoga,  
 

- tanec s Milanem na pohořelci, Lukáš tam dojde a proměří,p řivézt mandalu z 
Dobřichovic, koordinátor Mirka,  dodělat ještě otázky, podpořit  

- hledáme nový prostor na pravidelné tance místo Nueva - Iva Lukáš obvolají školy 
- listopad společná praxe Amitajus 14-17.11 koordinátor Květa poslat už email 
- vánoční retreat, koordinátor Jakub, Martinka napíše email, 4 nezměrnosti, zelená 

tára, šitro s otíkem, semdzny ruseny anketa vyberte si téma vánočního retreatu 
vaření sháníme kuchaře,  těžko se nám shání kuchaři na retreaty, rádi bychom jim dali 
příspěvek za vaření,  zdražit cenu o 20Kč na 180Kč, abychom měli na příspěvek pro 
kuchaře 
hlasování o zvýšení ceny za jídlo o 20Kč, aby se pokryl příspěvek na kuchaře hlasování pro 
6 proti 1 

- khaita s Petrou spojí se Katka 
- jantra víkend začátečníci  dáme v leden Martina udělá termín s Fijalkou 
- harmonické dýchání posunuto na Leden s Honzou Dolenským 
- Plzeň - 12a, s Milanem, ještě někdo z komunity kdo umí vést praxis ním domluví, 

termín domluvit s koordinátorem - Danou  



- khaita master program, s Adrianou jsme komunikovali ohledně cen, pdo záštitou ATI, 
ona chce jen položkové ceny, nebyli bychom organizátoři akce 

- Květa víkend v Kunkyablingu na motání zungů do konce roku, udělat termín  
výsledky ankety: 
67lidí hlasovalo 
57chod 
53 cyklud dne a noci Eli guarisco 
 

- Adriana 24-31.10. 2020 khaita udělat předtím nebo potom tanec vajry s Adrianou 
třeba 3 dny v týdnu 

- udělat tibetština s Fabianem, je zájem o pokračovací kurz 
Jakub ryška na telefonu - bude hledat ztracenou složku zápisy ze schůzí, Iva potřebuje 
nějaké přehledy o členech 
celokomunitní schůze 
program, předběžný, prezentace barev, agitovat aby se členové zapojili do činnosti komunity 
jako gakyilové, 
  
losar - prezentace hledáme koordinátra odprezentovat Michal s fotkami  
 
Pavel pokračuje jako geko v Kunkyablingu,  
prezentace lokálních center katka je osloví, 
  
Wangdeling spolupráce - navrhují sbližování komunit, využívat zoom na společné praxe, 
pujy, rádi by abychom umožnili českým členům vstup do gakyilu na SLovensku, slaďovat 
kalendář aby nebyli dva retreaty velké v jeden čas aby lidé mohli navštívit oba, hlasování 
jsme pro 6, jsme otevření bližší spolupráci a účasti našich členů v slovenském gakyilu 
Phendeling - kuchyně doplnění - řeší Martin Zmydloch, koupit nože, pánev,mixer ponorný 
profi, obnovit prkénka za dřevěná, Viktor udělá nabídku na ponorný mixer,  
zahrada - Mirek Mašek bude vysazovat keře na podzim, 4-6-.10. pracovní víkend, bude se 
objednávat bagr na vyčištění kořenů, sázet stromky během komunitní schůze,  
ještě oplocení kůly proti okusu 
je otevřený ohradník na krávy - běhají nám krávy po pozemku 
sekací zařízení profi - aby dobře zvládala terén a sekala nízkou i vysokou trávu a vydržela, 
do dubna musí být pořízené, červení vyberou širší výběr potom ho zúžíme a vybereme co 
bude nejvhodnější, žlutí připraví cenové možnosti pro nákup zařízení 
Jaromír Montana - dodávky elektřiny, zlevnění pro náš spolek nejsou možné, přepsání na 
jednotlivce nechceme, souhlasíme 6pro, máme optimalizovaný tarif, 
velké nepraktické osušky dát rozstříhat a udělat z nich ručníky dát Máně?  
 
Kunkyabling - karimatky jsou koupené 
koberec v chodbě, přijde někdo  zaměřovat a udělá podklad pod koberec, ten je vybraný 
žlutá sekce - 
členství, pár lidí doplatilo členství, ale ještě je spousta lidí i starších členů kteří ještě 
nezaplatili a neozývají se 
Iva poslala email odpověď Magdě  
práce s nováčky Martina Martin  Zmydloch Michal Sodoma 



pokoj po Ondrovi se uvolní od března, máme 3 kandidáty, 
 
Dzamlingarovská sbírka - chybí peníze na pokrytí faktur poslední fáze  stavby gompy , 
vyhlásili jsme sbírku, hlasujeme že pomůžeme Dzamling garu darem komunitními penězi 
30.000Kč souhlasí 6 všichni plus sbírka od členů která probíhá, peníze potřebují brzy, 
splatnost faktur je do konce roku, pošleme co nejdříve 
  
příští schůze 13.10.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


