Zápis ze schůze gakyilu 21.1. 2019
Katka Drajsatlová
Martina Krejčová
Jarmila Malá
Iva Musilová
Mirka Šišková
Michal Sodoma
Martin Škobis
Martin Zmydloch omluven
Lukáš Běhunčík na skypu, přítomen od 20h
Květa Švédová
Petr Lisý do 21h
Erika Motýlová
Petra Zezulková
Jakub Štorek skype od 21h
1) podepisování afiliačního protokolu odcházejícími a novými členy gakyilu
2) členství Petr- rozesíláme hromadné email všem kdo potvrdili GDPR , zbývá 35 lidí
kdo neodklikli, zatím pracují Iva s Petrem společně protože Iva je hodně vytížená
pracovně, zapsaní noví gakyilové v mezinárdní databázi, operátor mezinárodní
databáze bude Katka,
Iva - žádosti některých členů o odpuštění členství, souhlasí:všichni 6
Iva navrhuje aby všechny splátky opozdilého členství proběhly do října do schůze,
udělat 10 splátek, do konce března se musí zaplatit první záloha splátek,
termín doplacení splátek do konce října hlasování 5 do konce října, proti 0 zdržel 3
členů máme 299
3) komunitní záležitosti
- v Kunkyablingu proběhla výměna geka , nový geko Pavel RUsinko
- výměna hospodářky, Denisa Hladíková se zaučuje, zatím budou pracovat
společně,další předání v březnu
- pronajímání pokojů v Kunkyablingu - budeme nabízet pokoje pravidelně, Erika udělá
pravidla aktivní člen komunity bylo by dobré aby zveleboval místo společně s gekem
otevřený ke komunikaci s novými a přicházejícími lidmi
spolupracovat s červeným gak
aby neorganizoval party v gompě, zabezpečuje objekt dle potřeby
letos nabídneme pokoj po Ondrovi (od nového roku)do komunity, budou tam už podmínky, v
létě pošleme email
- volba prezidenta spolku, navržena Jarmila - pro 7 zdržel 1
- hledáme asistenty gakyilu pro ASIA a dharmashop - pošleme výzvu do komunity
4) retreaty:
- minikurz jantry s fijalkou - běží
- workshop namkhy Pavel, Petra Zezulková koordinátor, vybere Alenka Aichmanová
- mandaráva v phendelingu - budou se motat zungy Katka bude koordiátor

-

tance vadžry s Eou - koordinátor Petra, ještě nešel email
Elio - Erika vaří, Monika pomáhá, dárek Máňa, Michal Sodoma uvolní pokoj pro Elia
17-21.3.
přednášky - koordinátor Lukáš Běhunčík
19. 18 veřejnost
20. 18h uzavřená přednáška pro členy
výzdoba Mirka, propagace Katka-nahrávání
- 23-24. března začátečníci jantrajoga s Fijalkou, koordinátor Michal Sodoma
- pokračovací jantra každou středu po Losaru - 3.4.-19.6. 10 střed, Mirka formulář
-

-

Nina Robinson 15-22.4. Nina přiletí 11.4. Petra se postará o Ninu když bude v Praze,
koordinátor Katka
khaita workshop - 26-28.4. pozveme Tomi Edgar k nám, pak cestou do Brna
zastávka, následující týden workshop v Maďarsku, pátek sobota neděle 2,5 dní, když
se zaregistrují na oba kurzy udělat slevu souhlasí všichni
Rita - 8-12.5. Petra koordinátor, Katka formulář, také udělat drubchen, Jarmila
letenku
léto s Fjalkou Martina koordinátor první týden v červenci
Fabio v říjnu Michal koordinátor
Honza Dolenský - dechová cvičení pránajámy - udělají retreat v Olomouci nebo v
Brně, koordinátor Jožka nebo Katka
kurzy Tibetštiny - termín 17-19.5. Fabian Sanders, kurz pro začátečníky v Praze,
kurzy by kolovaly po linzích , koordinátor Erika pošle email zjistíme kolik lidí má
zájem, souhlasí všichni

5) modří - informace o rozdělí činností - Katka CZPC, koordinaci retreatů do Losaru pak Michal, hromadné emaily - posílání
- Michal organizace Losar, potom organizace retreatů, knihovna
- Martina web kontrola a zadávání aktualit, komunikace s nováčky - definovat procesy
pro nováčky, web není úplně aktuální potřeba projít texty, evidovat nováčky kteří mají
zájem a chodí pravidelně se zúčastňují abychom měli evidenci budeme promýšlet
Katka se zeptá Fijalky jestli jsou tam nějaké změny v blue book. potřebovali bychom jí.
6) Jakub ryška - ptali jsme se Kamila Salvu - jednotný systém byl odložen definitivně
- Katka návrh aby bylo rozhraní na webu pro veřejnost a pro členy abychom nesdíleli moc ,
práce na adresních databázích Iva udělala analýzu v prosinci, odt doby se už s ní pohnulo,
modří udělai skupiny, skupiny budou krmeny z různých zdrojů databází, identifikátor by byl
číslo z mezinárodní komunitní databáze, fungují hromadné emaily, přidat o jaké informace
má ten člověk zájem člen, podle toho by se řadili do skupin, máme souhlas od členů, nyní
musíme zajistit souhlas od nečlenů, udělat skupinu veřejnost otevřenou pro všechny
losar - 9.2. Iva bude, vybere peníze - Mirka
7) červení -rozdělení činnostíMartin Zmydloch odveze a přiveze podle potřeby
Lukáš Běhunčík prezentace, jednání,
Martin Škobis potřebné práce technického rázu

proplácení nákladů Jarmila Mirka
- chodba - pozvat Jansu podívat se co je pod tím, uděláme chodbu vstupní i tu u
záchodu, co dát jako povrch? marmoleum? aby bylo teplé a dalo se vytřít
- bude karmajoga Phendeling
- proběhla karmajoga v kunkyablingu - 10 lidí, úklid toalet košů, schody ,poličky ve
skříni, postel geka, vyčistili koberec v gompě párou
- prosba žlutých zorgnaizovat posílání balíčků dharmashopu na poštu s gekem
domluví Martin,
- akce pouštění zvířátek na jaře, vybraná zvířata která to přežijí, bažanti v květnu,
veřejná podpora chceme to znovu obnovit? promyslet do příště
měli jsme tu policii, gompa neslouží k přespávání v podnapilém stavu, promluví
červení Lukáš a Martin Š a geko
-

geko - placení příspěvků evidence klíčů, Pavel by měl kontrolovat tabulku, pozvat ho
a probrat s ním ty body
8) Phendeling - Jakub
- retreat se Zolim na Amitájuse , nemůže přes vánoce, udělá ho před vánocemi
budou e tam motat zungy počkáme až bude termín Fabia
- retreat na 4 nezměrnosti s LUkášem jako vánoční retreat
souhlasíme
- Jakub chce koupit nahrávací zařízení na rtr do Phendelingu - jednodušší aby se to
nemuselo převážet, H1, stojí ke 2000 Kč, to co máme budeme využívat v Praze
vyberete společně s Michalem
- lidé s jinou transmisí dzogchenovou do darku ne,
- blokace na dark lidé ruší na poslední chvíli, budeme chtít zálohu, při zrušení méně
než 10 dní před nástupem - záloha propadá, záloha 50%při rezervaci bude vrácena
při zrušení do 10 dní , záloha splatná do týdne od rezervace na účet phendelingu - je
potřeba opravit na webu!
- elektřina v Phendelingu, nabízel se Montana že s tím pomůže, poslali jsme Jakubovi
telefon
- koupit nové schůdky do Kunkyablingu 5 šprušlí, ty staré jsou rozviklané
- karimatky koupit
- červení přidělají zámek na skříň dharmashopu
- na jaře vykopání elektřiny, sošky,
- odpočinková zóna na příští schůzi
- sangkang - počkáme až se rozhodne o financování sošky pro stupu (v únoru). soška
je drahá je možné že by se vypisovala sbírka, tedy pokud nenajdeme sponzory.

