
Zápis schůze gakyilu 3.4.2022 Kunkyabling

Přítomni:
Lukáš Běhunčík, Honza Loučím, Martin Erhardt, Jiřina Vlčková, Marcela Boučková, Matěj
Bošina, Nikolet Ilieva
Zoom: Martin Škobis, Jana Tvrzová

Rinpočheho CV na webu, použijeme CV z Mirroru, téměř hotovo, Martin E. zjistí u Mirror
Cop.
Fotka KSN na oltář ano, informace na web ne , nepřeje si
Čekatelé na transmisi - Honza má připravený mail, doplní pár drobností, pošle k nahlédnutí
ostatním gakyilům a během pár dnů může poslat
Nahrávací zařízení je ztracené nenašlo se, Petra Z. uhradí
Velikonoční tančení na mandale … Martin E. pošle co nejdříve hromadný mail
Internet v Phendelingu vypadává, na retreaty je třeba stabilní připojen, požádali jsme Míru
Fatinu, pokusí se zajistit do Khaita retreatu
Prodloužení smlouvy na společný zoom s ME je v jednání, Lukáš našel vhodnější variantu,
vykomunikuje s Květkou Švédovou
Na khaita retreat je třeba zajistit dva zoomy současně, řeší Matěj s Lukášem
Jantrajóga s Fijalkou pro začátečníky 14-15.5. v Kunkyablingu, koordinátor Kuba R., Martin
E. udělá na místě registraci. do gonpy se vejde max 12 cvičenců, v případě většího zájmu
hledáme jiný prostor, prostor řeší Nikolet s Matějem
Retreat s Eliasem … nestihlo se vše, navrhl dokončit přes zoom,Lukáš vykomunikuje
Lukáš Chmelík , Očista šesti oblastí, Kunkyabling, koordinátor Honza L, s Lukášem již
komunikuje
Zároveň Martin E. vykomunikuje s Lukášem Chmelíkem víkend pro nováčky v Kunkyablingu,
téma Základní meditace pro zájemce o transmisi… červen? Martin E. koordinátor
Léto s Fijalkou v Phendelingu, koordinátor Jiřina
Igor Berkin 9 -14.srpna, Čtyři kontemplace dzogchen semde, koordinátor Martin E., domluví
s Igorem, zda bude zároveň zoom a podrobný program
Na září se plánuje pokračování jarního nováčkovského kurzu jantry s Fijalkou v
Kunkyablingu, domluví Honza L.
Kurz Tanec prospívající všem bytostem pro začátečníky s Milanem Poláškem, zkusí
domluvit Lukáš B.
Na začátek října plánujeme celokomunitní schůzi 1. a 2. října pravděpodobně v Phendelingu
říjen, listopad bychom rádi pozvali do Phendelingu Honzu Dolenského, plánujeme retreat
Čod se Stevenem Landsbergem, případně šitro s Jakobem Winklerem, ale zatím není nic
domluvené
Prosinec vánoce, silvestr jsou v plánu společné praxe, tanec jantra… Lukáš připraví
podrobný program, domluví vedoucí praxí atd.



Pravidelná praxe semdzinů v Kunkyablingu, povedeMatěj, cca jeden dvě víkendové
odpoledne v měsíci, domluví s modrými a dá se do kalendáře
Martin E. domluví s Petrou Khaita tančení, aby bylo správně v kalendáři
Aukce obrazů v TOH 12.5.2022 … s propagací pomáhá Matěj, domluví se s Jirkou Kopalem
jak postupovat, ˇAla je pracovně vytížená, tak je potřeba řešit co nejdříve zda ano či nechat
aukci na příští Losar, není moc kapacita dotáhnout do konce
Karmajóga Phendeling cca květen,termín se určí až bude konečně dovezené dřevo + se
bude malovat kuchyň a koupelna
Žumpa v Phendelingu nebyla 2 roky vyvežená, Martin Š. zjistí na úřadě kontakt na žumpaře
a domluví s Ondrou, aby co nejdřív objednal
Altán… během cca 10ti dnů půjde mail do komunity s informacemi, kdo by měl zájem podílet
se na návrhu, stavbě atd. bude moci poslat návrh, proběhne výběr a pravděpodobně během
příštího roku proběhne stavba
Letos je priorita dodělat rozdělané věci.. např. vyčistit stúpu a opravit praskliny, plovák v
žumpě, stříška u darku a další
Chodníčky kamenné kolem domu cca 27 m, Martin Š. domluví s Pepou, letos bychom koupili
kámen
Karmajóga Kunkyabling… cca za 14 dní, červený připraví mail a včas pošlou
utěsnění vchodových dveří, světla do skříní, lustr, závěs v kanceláři, oprava splachovadla
atd.
Vozík za auto do Phendelingu …. hodil by se, Martin Š. domlouval s Ondrou, ať pošle nějaké
návrhy, zatím neposlal, budeme řešit až bude nějaký konkrétní návrh


