
Zápis ze schůze gayilu 20.11.2020 ZOOM 
 
Michal Sodoma 
Martin Škobis 
Martina Krejčová 
Lukáš Běhunčík 
Mirka Šišková 
Jirka Langpaul 
Jarmila Malá 
Iva Musilová od 18 30h do 19h 
Martin Zmydloch omluven 
 

1) celo komunitní schůze - schůze je posunutá na leden 21, ale návrh rozpočtu musí být 
odsouhlasen do konce roku, připravíme rozpočet pro rozeslání na členy(žlutí, 
hospodářky), potom v průběhu další schůze bude možnost odpovědět na otázky a 
potom rozešleme formulář pro odsouhlasení, dáme  otázku jestli členem 3 roky,  na 
začátku prosince poslat, termín nové schůze 11.12.2020 

 kolegium ručitelů - od právníků Jarmila zjistila že to nevadí že nemáme, v stanovách je to 
jako volitelné 

2) máme nějaké nové zájemc na pozici gakyilů: prosíme lidi kteří uvažují o gakyilování 
aby poslali email na  gakyil, moc děkujeme za váš zájem 

3) Pavel Rusinko - koncem ledna se stěhuje do Tábora,  o uvolněném pokoji  pošleme 
email v prosinci 

4) fungování center - necháme zoom praxe, jsou oblíbené,  v Phendelingu bychom 
mohli nabídnout dvěma lidem odděleně udělat si víkendový retreat, musí se 
registrovat u geka předem, budou bydlet odděleně, používat samostatnou 
koupelnu,střídat se v kuchyni každý si po sobě uklidí, Ondra si bude řídit registraci, 
bez předchozí registrace u geka není možné, Michal domluví s lidmi kteří měli o to 
zájem, pošleme mail do komunity, jinak centrum zůstává uzavřené pro společné 
praxe a pro ostatní neregistrované, Jirka napíše mail 

dotaz jestli člověk bez transmise může do darku, němec býv sportovec, napíšeme mu 
kontakt na jinou doporučenou kabinku, naše je jen pro lidi s transmisí, Jarmila napíše 
Ondrovi 

5) Iva - odsouhlasili jsme sponzoring členství pro 2 členy ve špatné zdravotní i finanční 
situaci, podpoříme další dva členy na 50%, souhlasí 8 všichni, do dalšího mailu o 
členství připomeneme možnost platit za členství více a tím pomáhat sponzorovat ty 
kteří momentálně na členství nemají. Tak jak to bylo v minulosti. 

6) retreaty proběhlé a plánované 
mindfullness s FIlipem Štysem - názor že toto není komunitní  praxe že bychom to neměli 
vést pod hlavičkou komunity, budeme informovat naše lidi že Filip pořádá kurz, zeptáme se 
IDC, Martina se zeptá FIjalky a Jeffa jestli harmonické dýchání můžeme organizovat pod 
hlavičkou komunity 
Ondra  očistou 6 oblastí proběhlo  
LUkáš víkend 
Ondra víkend Amitájus 
Khaita workshop přesunuta po vánocích Martina napíše Petře kvůli mikrofonu pro zoom 
tance aby navrhla co by jí vyhovovalo, pak se na to podíváme 
 



vánoční rtr - s Lukášem, z více praxí,denně, mohli by hostovat i jiní SMS učitelé s 
přednáškami, Martina zjistí na jaké téma 26.12 - 1.1. pak rozhodneme kolik praxí denně 
plánovat rtr na první pololetí - Jirka se ptal IDC jaké jsou plány z Merigaru a DZG abychom 
lidi nezahltili, čekáme na odpověď 
 
anketa na zájem lidí o rtr v příštím roce,  
Tsultrim Alione - snažíme se s ní komunikovat ale nereaguje, zkusíme jí zase pozvat, 
 

7) Losar - čekáme, zatím nejasné, spíše nereálné, hledáme asistenta ASIA 
zkusíme něco vymyslet do příští schůze, vymyslet program přez zoom 
Ripocheho retreat přemýšlíme že bychom ho vysílali 
czpc - doplnění edičního plánu do příště 
členství - uhradii jsme zálohu na členství do ME 

8) Phendeling - delší pobyty v darku chceme řešit dopředu, zaplatit pobyt musí zájemce 
dopředu i jídlo, předem zaplatit zálohu, dopíšeme do pravidel, Jarmila najde pravidla 
a pošle Ondrovi stává se že lidé kabinku zablokují a nedorazí nebo předčasně 
odejdou a pobyt nezaplatí, to samé s jídlem, jídlo je nakoupené a zkazí se,  

kaplička - ukončení elektřiny přesuneme na jaro 
velká spotřeba energie zjistíme čím to je 
hlasování o oltáři : 4 návrhy, zvítězil návrh číslo 2 s 5 hlasy(Martin Z hlasoval emailem, Jirka 
se zdržel), ostatní návrhy měly po 1 nebo 0 hlasů 
dodatečné hlasování pro změnu symbolu na oltáři z A na longsal,  
Martin bude řešit výrobu s Jirkou Bímem 
 

9) červení pouštění kaprů proběhlo 
bude se odvážet nepořádek z gompy Martin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


