
Zápis ze schůze gakyilu 20.9.2020 
 
Martina Krejčová 
Jarmila Malá 
Ivana Musilová 
Mirka Šišková 
Jirka Langpaul  
Michal Sodoma 
Lukáš Běhunčík 
Martin Zmydloch 
Martin Škobis 
hosté: 
Ondra Olšiak druhá polovina 
Pavel RUsinko ohledně Kunkyablingu 
 

1) Elio Guarisco - Elio Nepřijede kvůli Covid situaci u nás, navrhuje náhradní program 
přes ZOOM, odeslán email účastníkům, tvoříme nový formulář pro registraci přes 
zoom, Michal doplní Eliův program ještě společnou praxí Mandarávy , půjde mail s 
novým programem a registrací 

2) středeční kurz janrajogy s Fjalkou v Kunkyablingu budeme rovnou řešit přes zoom, 
opravíme formulář a ceny 

3) Martina bude kontaktovat FIlipa ohledně kurzu Mindfullness 
4) pravidla pro vstup do našich meditačních center - Jarmila vytvořila cedule na dveře 

pro Kunkyabling i Phendeling, dále vytvoří mail do komunity ve smyslu - je na nás 
každém abychom byli ohleduplní vůči sobě navzájem, nebudeme zavírat centra ale 
pokud někdo má příznaky respiračního onemocnění, měl by situaci sám vyhodnotit a 
do centra nechodit 

5) modří - Jirka pošle znovu mail hledáme gakyily, asistenta ASIA,dále na komunitní 
schůzi  budeme volit oba geky, od ledna pravděpodobně se uvolní pokoj po 
Michalovi, až bude vědět přesně sám pošle email do komunity 

6) hard disc jako dárek pro LUkáše za kurzy pošle Jarmila 
7) Jim Valby - dostali jsme dárek od Jima pro naši knihovnu, kompletní 9.svazkový text 

Tantry Kunye Gyalpo. Knihovníci prosím připravte ho pro půjčování. 
8) CZPC - připravujeme nové knihy do edičního plánu pro schválení na celo komunitní 

schůzi 
9) Karmajoga v Kunkyablingu - 10.10: úklid kanceláře, oprava červené malby pod okny 
10) IT schůzka s Jakubem Ryškou - 12.10.,  18-19h Jakub připravuje obnovu web 

stránek, mobilní verzi, potom skupiny pro posílání hromadných mailů 
11) Kunkyabling - dostali jsme návrh na zvýšení odměny geka v Kunkyablingu, má na 

starosti naše hlavní centrum včetně úklidu, přespávání, majitelů klíčů, prodej 
dharmashopu, přebírání a posílání pošty, dále funguje jako ochránce centra, po 
diskusi tedy hlasujeme že od 1.1.2021 zvýšíme odměnu Gekovi v Kunkyablingu 
zvýšíme na 5000Kč, je to ale podmíněno dobrou finanční situací MKD, hlasování 9 
pro 

12) rádi bychom domluvili s naším daňovým poradcem lepší spolupráci, včasné řešení a 
komunikaci ohledně komunitního vyúčtování. Rádi bychom uzavřeli rok včas a po 



společné komunikaci nás všech zúčastněných, proto jsme ochotni zaplatit za službu, 
souhlasí všichni, o částce budeme ještě ev.jednat 

13) Phendeling - karmajoga proběhla, dřevo na zimu připraveno - díky karmajogínům, 
Ondra uklízí kotelnu aby dřevo uschlo, zabezpečit čouhající dráty, uklidit hromadu 
materiálu vedle garáže, koupíme sekačku - Hondu s košem, starou dáme Pepovi, 
koupit mop na vytírání, oltář - pracujeme na čtyřech návrzích oltáře pro 
Phendeling,výroba přes zimu pravděpodobně Jirka Bím 

 
 


