
Zápis ze schůze gakyilu v Phendelingu 13.6.2020 
 
Iva Musilová 
Jarmilka Malá 
Mirka Šišková 
Jirka Langpaul 
Martina Krejčová 
Martin Škobis 
Martin Zmydloch 
Michal Sodoma později 
omluven: L. Běhunčík 
 
Geko Ondra Olšiak 
Martin Slavíček ling tým 
 

1. podepisování Gakyil members agreement 
2. změny pravidel uvolňování - pro užívání center v souvislosti s koronavirem 

- v gonpě doporučujeme dodržovat 1,5 m rozestupy nebo použít roušku, 
obětiny vlastní na puju 

- přespávání v pražské gonpě podle nových pravidel: 
- v Phendelingu stejná pravidla 
- dark kabinka otevřena zatím pro československou komunitu: rezervační 

formulář a překlad pravidel dark kabinky do angličtiny -Iva udělá registrační 
formulář a o překlad požádáme Jakuba Ryšku (Ondra s Markétkou ho 
požádají) 

3. program retreatů 
           Phendeling: 

- Léto s jantrajógou - karmajóga na úklid Phendelingu před kurzem - Martin 
Slavíček a ling team zařídí úklid domu a okolí, Ondra poseče podruhé kosou, 
pokusí se odstranit kameny z terénu 

Ondra žádá: popelnici pro Phendeling 
                     vyklizení maringotky (různý odpad) - domluví se s Martinem Škobisem  
                     na červenec 
Koupit party stan - červení vyberou, zařídí a postaví 

- Společná praxe tanec na mandale Fijalka a 5 rodin (7. - 9. 7.)- Fijalka se bude 
domlouvat s Jakubem (Ondrou) na placení za ubytování  

 
- Kurz prohlubovací jantry - 28. 8. - 30. 8. - dáme návrh Fijalce - Martina s 

Fijalkou probere 
 

- Khaita s Adrianou (3. - 11. 10.) 
 

- Elio retreat v září  - kuchařka Jiři?, koordinátor - Ondra 
 

- Celokomunitní schůze - 14. 11. 
 



 
Kunkybling: 

- Khaita - Dzamling gar song - Petra si datum vybere, koordinátor - zeptáme se 
Nikolet 

 
4. poslat nový e-mail - potřebujeme nalákat nové lidi do gakyil - Jirka vytvoří 
5. nový notebook do Kunkyablingu - koupí Michal - s dobrou kamerou, mikrofonem, 

nahraje tam základn praxe které máme na DVD aby lidé mohli dělat praxi s 
RImpochem 

6. přes zoom budeme přenášet praxe z Kunkyablingu, zeptáme se praktikujících v 
lokálních centrech, jestli by chtěli vést praxe přes zoom - Mirka s Jarmilkou dají 
návrhy a pošlou je Jirkovi a ten pošle lidem mail 

7. Phendeling 
Ondra žádá: žehlící prkno, teleskopická tyč (asi 4m) na mytí oken, dobrý tyčový 
mixér, jeden menší normální tyčový mixér, do čističky víčka, kryt na TV v 
gonpě-poprosíme Marcelku, jestli by ušila  
karmajóga - 17. - 19. 7. - úklid maringotky a ostatních prostor 
dřevník - Ondra zjistí hranice pozemku a projedná připadné posunutí na náš 
pozemek se Spáňou, jinak s tvarem souhlasíme 
oltář - Ondra navrhl oltář zdobný, část preferuje jednodušší jako je v Merigaru,, bude 
dobré konzultovat s komunitou v jakém stylu chceme gompu mít,  
hlasování o tom, kdo bude vybírat nový oltář: Bude ho vybírat gakyil? pro 5, proti 1, 
zdrželi se 2,  
Kdo je pro, abychom oslovili další umělce a ti nám vytvořili další návrhy oltáře do 
příští schůze? pro 6,  zdržují se 2 - umělce osloví Jirka L., Martin Š.  

8. karmajóga v Kunkyablingu - úklid kanceláře a inventura technických zařízení (co je 
funkční a co ne)-  doodle hlasování Jarmilka 

9. 18. 6. -  schůzka IT teamu - Iva, Lukáš, Jirka L., Jakub Ryška, možná Michal - řešit 
se bude databáze, synchronizace google kalendáře, diskord, notebook do 
Kunkyablingu, úložiště 
do nového notebooku nahrát DVD různých praxí 

10. Srpnová schůze v druhé polovině srpna - Jarmilka pošle doodle na přelomu července 
a srpna 

11. 18. 6. - Praha, schůzka losarového teamu 
12. Půjde mail členům, kteří zatím nezaplatili za členské, oproti minulému roku je to 100 

lidí 
 

 
 


