
Zápis ze schůze gakyilu 23.8.2017 
 
Jarmila Malá 
Petra Zezulková 
Mirka Šišková 
Viktor Varga 
Petr Lisý 
Martin Zmydloch od 19h 
Michal Sodoma od 19h 
Erika omluvena 
Tomáš Nutil omluven, čerstvě porodili :-) zdravíme Karlíka 
 
Květa Švédová - skype od 19h 
Jakub Štorek skype od 19 30 h 
 
                                                                           A 
  
Retreaty 2017 druhá polovina roku: 
 

1) rekapitulace proběhlého: AR16 Léto s jantrou - proběhlo super, ale bylo velmi 
náročné pro kuchaře(Květka)  i pro péči o děti(Bára), optimálně by bylo dobré mít 
toto zajištěno alespoň 2lidmi na tento počet lidí ke každé pozici, jinak skvělý první 
ročník :-) 

2) AR16 Salima Celeri Supervize Khaita tanců 9-10.9.  v běhu - formulář vyšel, 
koordinátor Mirka,první rtr podle nových pravidel 

3) AR19Rita Renzi 16-17.9.  v běhu - bude registrační tabulka - Petruška 
4) AR20-Eleonora Folegnani Tanec Vajry pro začátečníky I.část- koupit letenky 

14přílet, začátek 15-17.11. zjistit kdy chce Ela přiltět - Jarmila 
5) Elias Capriles 2.10. Tibethouse je obsazen, víme o nějakém prostoru? Může to být v 

gompě - uvažujeme o přednášce. Petr to nemůže organizovat, vezme si to někdo - 
bude bydlet u Michala, Michal odlétá pryč, bydlet u něj Elias může,- Magda bude 
organizovat, díky :-) 

6) Steve Landsberg  listopad 5(6) přiletí, udělat po večerech kurz  čodu? výklad a puja 
každý den večer, 9-12.11. návrh - Jnána dákiní rtr, uděláme průzkum Michal, může 
být i v Kunkyablingu, zeptat se kdy přesně přijede na cestě z Polska? Budeme platit 
jen letenku z Polska? koordinátor Michal? 

7) Fijalka, Jeff,  - podzimní kurzy jantrajogy - Petra vykomunikuje s Fijalkou, uděláme 
formulář a hromadný email Petruška 

- 23-24.9. jantra joga začátečníci Fijalka 
- od 25.9. - 11.12. pondělní kurzy Kumar Kumari od 16 40h - 17 30h Fijalka 

                                                                Mírně pokročili od 17 45h-18h FIjalka 
koordinátor Mirka 

- 30.31.9. každý měsíc jeden den víkendu - vždy série janter a pranajáma - ještě 
probrat - Petruška 

       8)  Petra Erika udělají víkend rtr Khaita taneční - návrh 



         9) vánoce se Zolim 6 Lojongů v Phendelingu, souhlasíme všichni koordinátor Magda 
Květka Jakub 
 
 
         10)Kurzy na příští rok : 
 

-  Nina Robinson - se ozve až bude dělat program, Petra komunikuje s ní 
      -      Elio GUarisco - průzkum zájmu na SMS Petra pošle s dotazníkem na ostatní rtr a 
učitele, praxe i lokální, čekáme až Elio řekne kdy má volno 

-  Jakub - chce pozvat Tsulrim Allione -  
 
 
          11) Nová pravidla organizace rtr ze SSI -  
 

- jak budeme dělat kurzy podle nových pravidel, Salima i Ele už půjdou podle nového, 
jantra pojede také podle nového,  

- 1 velký rtr s učitelem za půl roku, a předpřipravené rtr s lokálními učiteli, 
 

- roční plán (papírovou plachtu do gompy kam se budou psát rtr) koupí Viktor+ Martin 
  
         12) Celokomunitní schůze příprava, odešel email, nehlásí se nikdo zatím na modré 

- dotaz na komunitní schůzi, potřebujeme lidi kteří budou organizovat rtr dobrovolníky, 
nemusí to být jen členové gakyilu, ti budou akci zaštiťovat a pomáhat 

- žlutá příprava na komunitní schůzi, příprava všech barev….:-) 
- dražba na komunitní schůzi ve prospěch našich projektů 

 
 
          13) hromadné emaily- stylistika, gramatika, mělo by se to více kontrolovat, bude 
kontrolovat  Jarmilka a Petrr, Petruška bude přeposílat na víc lidí kdo bude mít čas ten to 
zkoukne :-) 
 
         14) CZPC zpráva o stavu  -  Mirka, dar na podporu překládání textů došel, je 
přečerpáno, nyní máme ještě nějaké peníze na účtě, ale v současné době je rozjetých více 
projektů, nevíme kolik nás bude stát zaplatit to co je zadané, platí se nyní většina (často 
všechny)úkonů na překládaných textech, proto je to tak drahé, proto nemáme peníze a 
musíme vypočítat jestli máme na zaplacení rozběhnutých textů, překládají se i jiné texty 
které nejsou schválené, dále - odhad příjmů za uplynulých 7 měsíců plynoucích z aktivit 
CZPC, tedy námi přeložených a vydaných textů a knih, rozbor nákladů na vydání jednoho 
textu(od překladu po tisk),  

- dále nemůžeme platit všechny úkony překladatelům, 
- máme placeného koordinátora Michala Kuneše 
- hlasujeme: Michal (koordinátor CZPC)nebude od teď zadávat žádné placené práce 

pro 7, všichni pro 
- prezidentka Jarmilka  jménem gakyilu napíše Michalovi, aby udělal 

seznam(schválených i neschválených) knih které jsou v procesu překládání, určí kde 
v jaké fázi se text nachází, kolik nás už stál a kolik ještě bude stát do vydání 



(vycházíme z toho že nyní se platí prakticky všechny fáze, překlad, korektury, sazba, 
čelní strana…také samozřejmě musíme mít na tisk a práva IPC) 

- navrhnout Michalovi datum schůzky s gakyilem, potom s CZPC skupinkou, ještě před 
další schůzí gakyilu a celokomunitní schůzí,  aby se společně podařilo najít správný 
postup pro další rok, projít stanovy - komu podléhá koordinátor 

 
 
          15) Kauza Vojáček - BDC dali na web oznámení, a komunikovali i s ním, dali od něj 
tímto ruce pryč, 
napíšeme aby odstranil jméno Rimpocheho ze svých stránek, aby nebylo vidět od koho má 
praxe, aby se distancoval od praxí spojených s naší komunitou, nemá právo předávat tyto 
praxe, Michal s Petrou to dají dohromady do 1.9. 
hlasování -  

- V všech centrech Mezinárodní komunity dzogchenu Kunkyabling a v jakékoli situaci 
která je spojována s touto komunitou,se praktikují praxe jedině v podobě kterou 
předává Čhogjal Namkhai Norbu Rimpoche. hlasování pro7 všichni 

 
         16) Phendeling - 

- rekapitulace - proběhlá svatba v Phendelingu Jaro a Jitka - svatba dopadla dobře, 
byla tam velká oslava…. , závěr - příště-je možný jen obřad ne oslavy, je možný 
obřad komorní, pokud dojde ke schválení svatby v Phendelingu, gakyil musí 
informovat svatebčany předem, že je možná jen decentní svatba a obřad, ne oslava 
hlasování pro 6 všichni 

- foundaraising na dark - připravený další email pošle Petra, dark - dělá se jen na co 
jsou peníze,  

- stupa začíná Pepa, přidělaná hlava, odhad 600.000kč, chybí vnější a vnitřní povrchy, 
dokončení nahoře, longsal z mosazi,strom, k dokončení 200.000Kč, celkem to bude 
okolo 600.000Kč,  

- návrh od Pepy kolik to bude stát jak budeme získávat peníze… 
- rozjet foundraising na dokončení stupy a oddělit peníze na její  naplnění, získat 

report od Pepy a Vítka co je potřeba udělat,  prezentovat na schůzi - Martin 
Zmydloch do příští schůze rozpočet, zpráva co můžeme jako gakyil pomoci? 

 
- tabulka registrační na dormitory a dark, Jakub řeší a připraví, jednoduchá, pokoje - 

lingteam vymyslí hezká pojmenování pokojů, bude  kalendář, lidé se budou  moci 
podívat a zavolat/napsat gekovi který jim udělá rezervaci,  

- návrh na zdražení jídla(jídlo celkem se zdražilo, v posledních rtr se ukázalo že 
vybíraná částka nestačí,  za den ze 130Kč na 160Kč hlasováno všichni 6 pro 

- cena za ubytování v darku - udělat průzkum zjistit kolik to stojí jinde, udělat cenu za 
samostatný pokoj pro osobní retreat,  ten člověk by měl platit   víc  než za jednu 
postel, to platí  pro dormitory - Jarmila Mirka 

- Lumírovy klíče - Michal požádal Aleše aby vrátil Lumírovi klíče, vysvětlil Lumírovi, 
aby si uvědomil že zachází s komunitním prostorem, nemůže ubytovat cizího 
člověka, nečlena, bez transmise,  překračuje meze, už druhý přestupek proti 
pravidlům gompy, v pravidlech je: osoby bez transmise v gompě neubytováváme,  



- Lumír dostal poslední varování, při příštím porušení pravidel používání gompy mu 
budou odebrány klíče hlasování -  6 pro všichni 

- email  - připomenout pravidla užívání gompy a používání klíče 
- stůl z gompy si odveze Viktor,  
- TV - Michal - je možné koupit jezdící stoleček, je drahý, mohla by se připevnit ke zdi 

na držák, přikrývat ozdobnou látkou - Máňa ušije. držák aby byla obrazovka  otočná, 
kluci zjistí Martin Zmydloch držák, 

- pořídit tmavé rolety na okno u televize - Michal zjistí v Ikea kolik to stojí 
- stůl do kanclu - půlkruh Viktor  
- Petra - pořídit knihu do Kunkyablingu a Phendelingu  Message from Tibet 
- zařadit Zuzanu (bydlí teď nějakou dobu v Čechách )do mailing listu, je členka 

slovenské komunity  
- Losar 16.2. máme rezervaci 
- hlídat provoz spaní v gompě podle pravidel, psát, udělat samostatnou knihu - Aleš 

                                                                     A 


