
Zápis 13.1.2023 v Kunkyablingu
Přítomní:
Jiřina Vlčková
Michal Sodoma
Monika Vrtíšková
Martin Škobis - asistent
Nikolette Illieva
Jiří A. Trnka - asistent
Matěj Bošina
Kateřina Drajsajtlová
Jana Tvrzová

Omluveni:
Martin Erhard
Viktor Varga

1. Bön Garuda - v Phendelingu - běží
2. Sponzorství - sbírka pro Lukáše, cca. 40.000,- - vrt studny pro Lukáše (odhadem
100.000,-)
3. Přednášky Lukáš 26.-27.1., Dr. Bhuti - v kanceláří
koordinátor akce - je potřeba - Viktor Varga, kasička, postarat se o prostor, dharmashop - o
jídlo a Lukáše se postará Nikolette.
4. Ukládání a sdílení nahrávek záznamů z retreatů - Michal Sodoma
Jakub Ryška - archivuje se na blue@dzogchen.cz -> můj disk - > sdílené disky
Oliver Leick - poslat všechny nahrávky - anglická část
Standardizace procesu - Michal Sodoma
Jako první prozkoumáme možnosti pořízení cloudu (ceny) - posílání Oliverovi Leickovi,
sdílení s účastníky
5. Životopis Namkhai Norbu Rinpočheho - na web - Michal Sodoma s Katkou Drajsajtlovou
vloží na web
6. Vysílání ganapúdži na ZOOMU pro komunitu - nebudeme vysílat
vysílaná ganapúdža z Merigaru West - dáme vědět komunitě, že vysílá se z Merigaru West s
emailem na 17.1. a dá se to do kalendáře.
7. Facebook vs. Sangha
Facebook budeme používat jen pro veřejné události.
Sangha - Jirka Trnka na starost události
Facebook a bannery - Matěj Bošina
soukromé retreaty do sanghy a facebook jen pro veřejnost - domluví se a provedou modří
(Katka Drajsajtlová - náplň) s červenými (Matěj Bošina - fcb, bannery pro naše retreaty)
8. Alex - voice training - nechceme organizovat. Nemáme na to prostor. Chceme nebo
nechceme, aby se to umožnilo v Phendelingu? ANO (0) - NE (0) - Jedno (7)
pronájem za stejných podmínek jako Bön Garuda:
500 - dark pro instruktora
300 - dormitory
250 - gönpa
300 - jídlo
1500 - pronájem Phendelingu/den



Podmínky platí i pro čeny komunity Dzogčhenu, protože jsou na akci jiné skupiny, která má
pronájem.
Jiřinka zavolá Magdě, domluví podmínky a když ano, domluví se s Květou Švédovou
9. otevřená otázka pořádání akcí mimo komunitu -zařadíme na komunitní schůzi
10.podzimní kurz Tance Písně vadžry - počkáme a uvidíme, paralelně se chystá kurz s
Elishou ve Wangdenlingu - SK komunita
11. emaily než pošleme na veřejnost, posílat na všechny pro kontrolu.
12. Phendeling -  rekontrukce bytu - Monika Vrtíšková napsala průvodní dopis - sprchový
kout se bude řešit 3.2., domluveno s Květou
Barvy,protiplísňový nátěr,lak - řeší červení s Pepou
cena za materiál 10.000,-, karmajógou práce: žlutí ANO
Otázka okna na jižní straně - nápad, ale ještě neřešíme
Pan Hrubec,Pepa - návrh řešení:
Sprchový kout - výměna, nový
podlaha - oprava, otázka velikosti zásahu - bude se řešit až po odhadu. Budeme řešit na
karmajóze, bude se to řešit na místě a hlasovat o dalším postupu.
13. otázka pece v Phendelingu na odlívání sošek - chceme ponechat v Phendelingu - na
workshop? ANO - NE - budeme hlasovat při únorové schůzi
Pec vznikla samovolně, soukromý majetek Ondry na komunitním pozemku, ale pro sošku
Garab Dordžeho pro stúpu.
Otázky vzácnosti pece pro odlívání sošek, bezpečnost práce atd. kdo bude zodpovědný, co
dělat v případě poškození..
Pokud ANO, tak by měla vzniknout smlouva o pronájmu nebo propůjčení pece
jak to řešit? Poradit se s právníkem (Kopal,Žáček)?
14. Termostaty - odpojené - jak zapojit a regulovat teplotu v gönpě?
3 termostaty byt geka,gönpa,dharmashop ve skříni - v bytě funguje,
v kotelně je ventil propojený s termostatem v bytě
spínací je jen 1, ostatní větve - chybí, ruční kohouty, kterými se nastavuje teplota ručně.
Jak je to zapojeno a na jakém principu?
Dříve fungovalo, ale neví se, kdy to přestalo. Jde o to, aby se kotel nepřetopil. Pojistka na
kotel, aby se nepřetopil funguje. Baterie je odpojená. Budeme řešit na karmajóze, řešit s
revizí kotle - možný návrh variant řešení po topní sezóně, až se odstaví kotel.
15. LOSAR - stav: koordinátor Nikollete Illieva
- cattering,výzdoba,hudba - návrhy posílat Matějovi Bošinovi
Program,propagace na starosti Matěj Bošina
Instalace - Alenka Tashi - králík
Dharmashop - Jiřina Vlčková, Jana Tvrzová
Bar - Jaromír Fatina
Catering - řeší Nikolette
Karmajóga
16. inventura Phendeling, invetura dharmoshopu a zařízení
17. invetura Dharmashopu Jiřina a Máňa
18. budou smlouvy: dohoda o nájmu s gekem
20. Retreaty:
Lukáš Chmelík: výše, 18:00 - 22:00 - otevřený pro veřejnost meditace
27.1. - od 14:30 - praxe Táry, 16:00, 17:30, 19:00, ZOOM pouze pro lidi s transmisí
28.-29.1. Bhutí - spí dole, kancelář lékařská praxe
do chodby posunout lavice, aby lidi mohli čekat v gönpě



10. - 12. 2. jantrajóga s Honzou Dolenským - 3. a 4. série s důrazem na pranajámy, pouze
pro lidi s transmisí
retreat praxe Mandarávy - společná praxe s webcastovaným retreatem.
objednávání čudlenů do pozvánky, budeme řešit - tlumočnický kanál pro tlumočení do
češtiny (Katka Drajsajtlová)
Mandárava retreat - Michal Sodoma budou řešit s Květou - registraci atp.
Březen - Duben, Milan Polášek 6.-8.5. Prohlubovací tanec na 6 oblastí a Gomadévi. Dořešit
- krátkou praxi Gomadévi můžeme dělat bez iniciace, ostatní s iniciací.
26. - 29.5. - s Monikou Lakatosz - společná praxe tance,jantrajógy
Příští schůze během karmajógy v Phendelingu: 3. - 5.2.2023


