
Zápis ze schůze gakyilu 26.1.2020 
 
Jarmila Malá 
Iva Musilová 
Mirka Šišková 
Martina Krejčová 
Jirka Langpaul 
Lukáš Běhunčík 
Martin Zmydloch 
Michal Sodoma od 19 58h :-) 
martin Škobis omluven 
 
Nikol Stanišová host od 19 59h :-) 
 
A 
proběhlé rtr_ 

- obnovil se pravidelný tanec v Amazing move,LUkáš zařídil, skvělé, obnovit poplatek 
za návštěvu tance 50 kč, pro ty kdo pravidelně nepřispívají 350Kč na Kunkyabling, 

nájem  je 1000Kč, pošleme email modří LUkáš všem že máme obnovený pravidelný tanec 
na mandale plus poplatek - dají  se posílat na příspěvky účet i jako podpora tance na 
mandale vůbec 
připravované akce: 

- jantra pro začátečníky - zatím 12 lidí, Martina napíše email účastníkům jestli přijdou, 
kdyby se odhlásili tak přesuneme do gompy, bude tam dhs knížky a dvd Iva 

- 21-24.2 s L. Chmelíkem v Olomouci, vytvoří modří formulář, pošlou do komunit, 
koordinátor Jožka Auxt, 

- Mandaráva v Phendelingu - pojede tam Lucka Střelková, bude koordinátor první 
týden, druhý týden Ondra nový geko, Martina napíše email,  

- v Táboře s Lukášem Chmelíkem  6-9. 3, koordinátor Žaneta Rolíková, vyřešit peníze, 
- motání namky s Pavlem Rusinkem  
- Losar - tržiště Iva, obeslala 36 firem, máme 9 firem zatím, příprava v plném proudu 

Michal 
- ASIA nový tým  - Jirka Langpaul, vymysleli několik aktivit, Pavel kontaktuje umělce, 

dají svá díla ve prospěch asia, proběhne aukce, bude 12 obrazů na Losaru, 
připravuje profil dětí které sponzorujeme, a budou tam stojany s obrazy, a projekty 
které se dají sponzorovat, skončil nám jeden chlapec, máme nyní 4, 

pravidla aukce udělat a pověsit, zveřejnit co nejdříve, modří napíší email že sbíráme ceny do 
tomboly, bude dělat Eva LUkešová,  

- transmise 11-12.4. v Itálii, šel email, stále mají lidé zájem, můžeme udělat setkání 
nových zájemců, mohli by se poznat, máme skupinku asi 8 lidí Martina 

- Elio Guarisco 17-24.4, v Phendelingu - letenky Jarmila, koordinátor tam Mirka 
koordinátor hlavní  Ondra, Katka předá komunikaci  

- FB - ptát se účastníků jestli můžeme uveřejnit fotky udělané při retreatech, nedávat 
na fb fotky bez souhlasu účastníků,  

- noví lidé - co mohou praktikovat, mohou dělat  ganapuju? máme 2 členy bez 
transmise měli by jet do Itálie na tr.,počkáme až bude rtr s LUkášem zeptáme se,  



- členství - Iva, pár lidí nedoplatilo 2019, 13 lidí už zaplatilo nové členství,  
- jednodenní kurz s MIlanem Poláškem v Táboře, nepravidelné om a hum ale 

potřebujeme jiný termin aby se akce nepřekrývaly 
- 4-10.5. Rita Renzi v Phendelingu 
- 22-24.5. Steve Landsberg, v Praze i veřejná přednáška v úterý přiletí 26.5. z Itálie 

odletí 27.5. do Amsterodamu, komunikuje Jirka, koordinátor LUkáš, bydlet bude dole, 
- léto s FIjalkou 1-6.7. v Phendelingu, nebude Ondra, bude tam Jakub, bude vařit,  
- khaita s Adrianou v Phendelingu 24-31.10.  
- jestli nepožádat a nevyužít Adrianu a udělat nějaký retat s tanci na mandale?  zatím 

odložíme,Mirka zeptá jestli by Adriana mohla 
- Zoli na vánoce v Phendelingu, Květa koordinátor 
- Čod s Ninou zatím nepotvrzený, Jirka jedná, Tsulrim nereaguje 
- nový termín celo komunitní schůze  NOVÝ TERMÍN 14.11.2020 

 
Phendeling -  

- požární systém, není zajištěn, Jakub našel odbornou firmu Pecha. Diskuse  jaký 
chceme system . buď v rámci budovy hasicí přístroje, nebo mít napojení na 
aktivovaný poplach u hasičů, ling tým si myslí že stačí mít hasičáky, 

hlasování pro návštěva firmy doporučí přístroje 7 pro všichni, řekneme Jakubovi aby 
pozval odbornou firmu Pecha, doporučí jaké,  kam a kolik přístrojů máme koupit 

- kominík - máme řešeno? zeptáme se Jakuba kdy naposledy  
- kotel jak to vypadá s opravou? 
- internet v Phendelingu, Martin Zmydloch volal na vodafone máme u vodafonu, 

poptával se, internet máme vzduchem, máme antenu, J.Fatima to je přes něj, Martin 
zavolá znovu co udělat aby se to přepsalo na MKD, potřebujeme také rozšířit udělat 
internet v darku pro učitele,  ale aby se dal vypínat,  

- prodlužovačku do phendelingu do kuchyně, Martin koupí ty krychle rozdvojky 
- zeptat se Denisy komu chodí faktury na internet do Phendelingu 
- sekací zařízení - Ondra chce kosit trávu kosou, pošle typ kterou a koupíme kvalitní 

sekačku kterou vybere Lukáš,  
ostatní: 

- aplikace Sangha, Nikol Stanišová prezentace, mohli bychom podpořit a vysvěltovat 
lidem jak to funguje, byla by informovanost o událostech v místě kde se člověk 
zrovna nachází 

- nástěnka - chybí nám nástěnkář, potřebujeme informovanost o akcích, modří udělat 
obsah,  

- aktualizovat data na stránkách na rok 2020 
- IT nový web, vyřazovat lidi z evidence, Nikol bude pravděpodobně dělat sekretářku 

IDC v Itálii. budeme s ní komunikovat  
- vrátit hospodářce odměnu zpět na 8000Kč,  hlasujeme 6 pro všichni 
- geko Pavel RUsinko - navrhuje snížit počet nocí  zdarma na přespávání v gompě ze 

7 nocí na 5 nocí pro ty kteří přispívají na gompu, přespává tam mnoho lidí(i 10!), je 
jen jedna koupelna, a ti co tam bydlí a  platí nájem nemají klid, nejsme noclehárna na 
Hln. 5 nocí pokryje pujy, mělo by stačit, zvláštní potřeby členů se budou řešit 
jednotlivě, promyslet systém noclehů v Kunkyablingu,  najít  a upravit pravidla  žlutí 
na příští schůzi probereme všichni 



- Michal Sodoma - máme novou kočku v Phendelingu 
- příští schůze 12.2. 

 
 

 
 


