
Zápis ze schůze gakyilu 29.7.2017 
 
Petra Zezulková 
Jarmila Malá 
Mirka Šišková 
Tomáš Nutil 
Petr Lisý 
Erika Motýlová do 21h 
Martin Zmydloch 
Michal Sodoma od 18h do 21h skype 
Viktor Varga od 18 30 
 
Květka Švédová od 18h skype 
Jakub Štorek skype do 20h 
Jakub Ryška 
Marcela Boučková chvíli 
 
 

1) připravované retreaty druhé poloviny roku 2017: 
 

- AR17Letní jantrajoga s Fijalkou - běží, lidí dost přihlášených, kuchař bude Květka, 
dostane finanční příspěvek 

- AR18 s Lukášem Chmelíkem v Phendelingu, poslat ještě jednou, je tam málo lidí-4, 
ideální počet 10lidí aby se to zaplatilo,(minimum 8 lidí) Petra pošle ještě jednou 
hromadný email 

pokud se lidé nepřihlásí zrušit  minimálně 1 týden předem, do 13.8. , Jakub bude kontrolovat 
a napíše účastníkům a Lukášovi, 
 

- AR16 supervize Khaita tanců se Salimou Celeri - registrační email připraví Petra s 
Erikou, je potřeba udělat letáčky, letenky jsou koupené, prostor v pondělí Mirka 

- AR19 řetězec tance Vadžry - Rita Renzi- hradí si vše sama, Prima May - ještě se 
neví jestli dorazí, Petra řeší s Ritou tabulku na registraci tanečníků,  

- dotaz Jakub je něco potřeba připravit na drubčen tance? Petra dá vědět tabulku a 
detaily od Rity, občerstvení,... 

 
- AR20 tanec písně Vadžry pro začátečníky,domluvit Eleonoře Folegnani  letenky a 

koupit-Jarmilka,  i na další části tance, termíny jsou dané, odlet z Říma je levnější 
-  Elio Guarisco - odpovědělo je n7 lidí , Elio odpověděl že bude lepší počkat a příští 

rok až vznikne potřeba přijede, poslat email retreatů na příští rok, Petra už má nějaké 
reakce co by si lidé přáli, tedy Elio letos zrušen! 

- Michal Sodoma komunikoval se Stevem Landsbergem, nebude klasický rtr, udělá 
puju v pondělí 7. a  výklad pro nováčky ve středu 9., bude bydlet u Michala nebo 
Pavla, průzkum nevyšel moc dobře, málo lidí,  Steve tady bude 7-12.8. Michal se o 
něj bude starat, do11.8. pak odjíždí, přiveze ho z letiště, Martin Zmydloch ho odveze 
na letiště, Lumír se o něho také může postarat od 11., ve středu výklad pro nováčky 
přeloží medvěd nebo Petr, ještě domluvit příště 



- Elias Capriles - veřejná přednáška v Tibethousu 2.10. Petr to nebude moci 
organizovat, vykomunikuje ten prostor, pak se domluvíme .. 

2) plán rtr na příští rok 2018 
 
některé věci jasné:  

- 19.4.- 21.4. píseň vadžry začátečníci 2.část Eleonora |Folegnani 
- 27.4.-1.5. píseň vadžry pro začátečníky 3.část Eleonora Folegnani  
- 4.5.-8.5.  Rita Renzi  prohlubovací kurz písně vadžry pro pokročiilé 
- Petra psala Nině Robinson kvůli retreatu Mandarávy na příští rok, zatím bez odezvy 
- Elio Guarisco, návrh počkat na odpovědi z hromadného emailu jestli je zájem na 

kurz na SMS1 nebo jiný? 
 
3) Nová pravidla pořádání rtr od SSI, zatím platí pro organizaci kurzů Khaity, tanců na 
mandale a jantra jogy, budeme muset odvádět peníze kanceláři SSI z nákladů a potom také 
ze zisku, tedy bude potřeba aby byly kurzy dostatečně obsazované aby se vybralo dostatek 
peněz pro pokrytí nákladů a také odvodů z rozděleného zisku, 
 
diskuse jak chceme dělat retr, kolik za rok, bude potřeba dělat méně rtr s více lidmi, jestli 
hledat koordinátry mimo gakyil, jeden člen gakyilu by ale měl vždy být přítomný na rtr, 
pravidelné kurzy jsou jiné než jednorázový rtr, 
Tomáš návrh - udělat taková pravidla pro každý rok, tedy kolik velkých rtr a kolik malých v 
půl roce tak, abychom nebyli zahlceni a měli kapacitu to oranizovat 
návrh - 1 velký rtr v prvním a 1 v druhé polovině roku, s hlavními učiteli - Elio, Constantino.. 
je třeba rozmyslet dalšípravidla a probrat v další schůzi... 

- udělat plán podle zájmu a možností na příští rok 
- udělat papírovou plachtu celého roku kde budou napsané rtr aby to bylo vidět v 

gompě pro všechny co se kdy plánuje 
- nastavit pravidla, rytmus pravidelných rtr, např jednou za rok tanec 6lok, …. 
-  jeden velký rtr s velkým učitelem za půlrok 5-7dní 
- oslovit učitele a zeptat se jaké rtr by chtěli dělat v druhé půlce roku, Mirka - zeptat se 

Fijalky na kurzy jantry, také Medvěda a Magdy 
- do příští schůze si udělejme koncept 

poslat nová pravidla učitelům FIjalce a Milanovi, Medvědovi, magdě. aby si to prošli, jaké 
chcete udělat kurzy podle těchto pravidel,  
 
Petra udělá anketu, strukturovanou, že nechceme jen velká jména instruktorů ale i naše 
lokální instruktory a nápady na praxe které by chtěli lidé dělat  
 
4)hromadný email o celokomunitní schůzi Michal Sodoma….do 30.6. neodešlo, odejde 
nejbližší termín do 30.7. - 30. odešlo 
5) věci týkající se emailů a IT - Jakub Ryška - seznam členů Jakub označí aktivní členy 
barevně v databázi, Jakub už vyřadil kontakty kteří byli jen na rtr i cizince 
5a) - přepsání registrace z rtr s Rimpochem do tabulky, zkontrolovat jestli jsou přepsaní z 
papírků v šanonu, Petr se domluví s Lukášem a dopíše do tabulky 



5b) úprava stylů emailů které rozesíláme komunitě, domluvené styly úpravy se teď 
nedodržují, Jakub nastuduje minulé emaily zjistí co se chtělo udělat- ztučnit, zvýraznit a 
domluví se s Rikim aby to nastavili aby to šlo hezky provést 
5c)web, Jakub chce vědět dopředu co kdy má dělat, Petra s Jirkou Langpaulem s FIjalkou 
připravují texty, bude to možné pro Jakuba až příští rok, nedá se to urychlit,  
5d) Jakub R.knihovna - Michal Sodoma, , provoz není moc velký, nemůže úplně vyzkoušet 
úpravy od Jakuba 
5e)spolupráce s mezinárodní databází, napsali jsme dopis o spolupráci? odpověděli? Petr - 
mezinárodní databáze nenabízí všechny funkce co potřebujeme, email mohl odejít 13.2.17 
zkusíme najít konverzaci z února 
5f)  Jakub Štorek dotaz na Jakuba- mohl by udělat otevřený registrační formulář na registraci 
v Phendelingu a dark, otevřený formulář kde by bylo vidět obsazenost 
Jakub - R. - pro dark pro jednoho člověka asi nebude potřeba..., pro  Phendeling by to 
udělal, jestli se dá implementovat do registračního formuláře aby si lidé nemohli předem 
zarezervovat ubytování v dormitory, aby to šlo až vyběhne registrace Jakub se zamyslí :-) 
6)dopis Vojáčkovi , zatím beze změny, kontaktují Libora neodpovídá 
7) paní Hurdová - poslat dopis znovu do vlastních rukou - Mirka 
8) důvody neobnoveného členství - poslal Petr 28.7. jedná se o 30 lidí, udělá výsledek, příští 
schůze bude výsledek, Liborovi odpoví 
9) seznam neplatičů příspěvků na gompu kteří mají klíče, email odešel, lidé odpovídají 
postupně se aktualizuje, Jarmila ve spolupráci s Květkou a Alešem 
10) ebooky - kopie by měla být podepsaná/označená - Michal Kuneš, Mirka řekne,, 
hlasování - souhlas 9, souhlasíme že budeme prodávat ebooky,  
převedení peněz z hotovosti na czpc účet pro překladatele ,udělat tabulku cash flow, kolik 
peněz už je teď nasmlouvaných tedy kolik vlastně z těch peněz které máme už je 
rezervovaných, nevíme kolik nás bude stát to co je rozjeté v různém stupni překladu, situace 
se změnila, dar už se vyčerpal, udělat koncept co a jak rychle chceme překládat, ve světě se 
toto zajišťuje karmajogou,, svolat schůzku CZPC na září, před komunitní schůzí, hlasování - 
schváleno 8 pro 1 se zdržel kvůli výpadkům signálu,  
11) gompa tým karmajoga proběhla 8 lidí umyli okna , uklidili, v kanceláři nová křesla, (kde 
je Erička sehnala? :-))  řeší reproduktory konektory na připojení a ozvučení sálu, 
Michal systém pro webcasty, ozvučení,  
Michal poslal nabídku na televizi do gompy, chceme koupit televizi, bude na transmisi, tance 
i praxe pro komunitu, schváleno 8pro všichni, koupíme věší 108 úhlopříčka, Martin to 
vyzvedne  v pondělí, v úterý Michal nainstaluje, transmise už poběží na nové televizi,:-) 
 
transmisi zajistí technicky  Michal, připojí televizi na notebook 
 
12)stůl na chodbě Viktor, vezme si ho tento měsíc za 3000Kč 
13) kniha karmajogy -  kniha ještě není založená Erika, knihu najde , obnovit starou kterou 
máme udělá  Viktor, 
14) oválný nástavec na stůl do kanceláře abychom mohli všichni sedět u stolu, může být 
sklápěcí nebo ne, necháme na červených, Viktor s Martinem zařídí, super :-) 
15) připomínka Alešovi (vyřídí Martin a Viktor) aby odpovídal na emaily a četl je 1x denně, 
máme stížnosti od lidí že nereaguje, nemůžou se s ním domluvit, důležité zejména před 
transmisí, ale je to potřeba vždy 



16) gekův byt horní postel zatím se nedělalo 
17) Phendeling - hlasování : kdo souhlasí s tím že nebudeme povolovat organizaci svateb v 
Phendelingu snoubencům, z nichž ani jeden není členem komunity - souhlasí všech 8 členů, 
je to místo pro praxi 
 
18) dark kabinka 

- dotaz Jakub -  je něco potřeba připravit na drubčen tance? Petra dá vědět, tabulku a 
detaily od Rity, občerstvení,... 

- Michal Popule uklidit dark kabinku 
- vosy jsou ve střeše, zatím se tam nedá dostat, hlavní práce jsou ale stejně 

zastavené z důvodu nedostatku finančních prostředků 
- kabinka bude hotová jako denní nejdříve, a až se vysbírá dostatek peněz bude se 

pokračovat s větráním a topením 
- Filip poslal zprávu o darku - Petra přečetla 
- Martin vysvětloval detaily, domlouvali se na karmajogu na dark 
- odejde nový email ohledně vybírání peněz na dark, připraví Květka a Jakub Petra 

pošle (na komunitní schůzi bude dražba předmětů na účelem podpory našich 
projektů - dark…) 

napsat Filipovi Jarmila Petra aby poslal rozpočet na odvětrávání, chceme ho vidět, když 
chce kupovat elementy k odvětrávání 
odpovíme Filipovi na zprávu, 
je potřeba dělat to na co jsou peníze,ale jestliže to chce Filip zatím  úvěrovat,  chceme vědět 
kolik to bude stát a kolik bude chtít později zaplatit 
je potřeba nastavit komunikaci aby šlo  všechno  hladce  a nevznikaly zbytečné a škodlivé 
emoce a tření, stavbu podporujeme,, Martin a Viktor tam pojedou a zjistí co se dá dělat 
karmajogou a kde se dá ev. ušetřit,  
 


