Zápis ze schůze gakyilu 23.9.2017
Jarmila Malá
Mirka Šišková
Michal Sodoma
Martin Zmydloch
Erika Motýlová
Petr  Lisý
Petra Zezulková - skype
Tomáš Nutil omluven
Viktor Varga omluven
1) retreaty - nová pravidla
požádali jsme instruktory JJ a tanců o zpracování připomínek k novým pravidlům pořádání
retreatů. Odpovědi zaslala Fijalka (spíš osobní dopis, mohla by ho poslat sama za sebe),
dále Milan a Magda, Magda zpracovala detailně otázky k jednotlivým bodům už v angličtině
k poslání do SSI. Jarmila pošle mail instruktorům vysvětlí že jsme za připomínky a názory
velmi vděční, sami už nějaké osobní zkušenosti s organizací podle nových pravidel máme a
na některé otázky už odpovědi máme, ostatní je v jednání. jsme rádi za impulzy od
instruktorů, musí si pravidla nastudovat aby podle nich mohli vést svoje kurzy ve spolupráci
s námi. Zatím ale nebudeme žádný dopis nikam posílat, není to potřeba.
Potřebujeme s instruktory mluvit o nutnosti plánovat jejich rtr dopředu, chce to i SSI.
2) připravované retreaty
-

-

-

-

rekapitulace proběhlých retreatů 24 hodinový Drubchen tance na mandale Jantrajoga
pro začátečníky, Supervize Khaita tanců se Salimou,   - úkol seznam písniček E
 rika
Petra  poslat Mirce, Mirka pošle účastníkům a Lily, všechny retreaty se velmi
povedly, účastníci byli nadšeni :-), probíhá vyúčtování podle nových pravidel s Lilly
ze SSI
AR1720 Ela tanec vajry pro začátečníky 1.část- koordinátor Mirka, Petra udělá email
hromadný, letenky už Jarmila koupila
Elias - Magda koordinátor, Petr řeší s Magdou, Michal nemá postel v pokoji Michal
napíše Magdě aby to konzultovala s Elíasem jestli mu to nevadí, připomenout
hromadným emailem znovu Erika
AR1724 pránajámy s Fijalkou v Praze -  hromadný email udělá Erika, přidat otázky
jaké zkušenosti mají účastínci s jantrou, i do textu
AR1710 vánoční rtr Zoli potvrzen - koordinátor Magda
AR1722 Kumar kumari - odsunuli jsme začátek na 9.10. jestli se přihlásí víc lidí,
zatím přihlášeno jen jedno dítě, když nebude zájem zrušíme, h
 romadný email pošle
Erika
AR1723 posunujeme začátek jantry pro mírně pokročilé na 9.10. kvůli Elíasově
přednášce
Steve Landsberg - Michal Sodoma koordinátor, přiveze z letiště  - Jarmilka - 7.a 13.
přímý let, jinak lety odjinud zeptá se Michal Steva kdy a odkud chce letět

retreaty na příští rok
-  Nina Robinson se ještě neozvala, Petra jí občas píše
- Elio  tréning na SMS 1, čekáme jestli dá termín
- Michal návrh na retreat Tsalungy Mandarávy s Fabiem Andricem
email s otázkou jaké rtr chtějí udělat do komunity - dát ty otázky do hromadného emailu Petra během příštího týdne
3) celokomunitní schůze 21.10.- hromadný email před schůzí s programem, Jarmila udělala program na kecátko,
doplníme,
- prezentace barev žlutí měli s Květkou žlutou schůzku, připravují se,
červení - Erika bude prezentovat s Martinem  o karmajoze, chodí málo lidí, hledají lidi do
lingteamu, někteří odešli, hledají nové lidi, bude nová karmajoga na přípravu dřeva, zmínit
článek od Elia o karmajoze, dále prezentace prací do konce roku, priority pro další rozvoj
Phendelingu
modří - prezentace retreatů -  strategie, plánování, nová pravidla, pořádání rtr v centrech
podle nového pravidla, i tyto rtr jsou zastřešení ssf, mají stejnou úroveň,
znovu pozvánka na schůzi, hledáme modrého  gakyila, poslat ještě třeba dvakrát, zpřesnit
program
- hlasování o rozpočtu dát tam informaci o hlasování kdo může hlasovat - Petr
- gakyil hledá koordinátory pro organizování rtr
- prezentace CZPC skupinky Michal KUneš
- prezentace lingteamů prezentace projektu dark Filip Martin řekne Filipovi  aby si
- prezentace, stupa Pepa Vítek
- Magda bude prezentovat Merigar East
- budeme vařit guláš  na schůzi Viktor s Martinem
4)udělat schůzku -  červení  na opravu věcí v gompě na aukci Erička? :-)
5) bude ještě jedna schůze gakyilu před celokomunitní schůzí 16.10.
6) Losar - do komunity poslat výzvu na koordinátora losaru, seznam funkcípotřebných k
přípravě losaru Michal s Petrou
7)czpc
proběhla schůzka gakyilu s Michalem Kunešem, vysvětlili jsme finanční situaci, Michal zase
vysvětlil stav překládaných projektů a způsob zadávání práce dřív v době daru, nyní je
potřeba se opět vrátit k práci převážně karmajogou

závěr - : zastaveno zadávání nových překladů, dodělat rozdělané texty, změnit odměňování
- schůzka s Michalem  9,12.10, Mirka napíše Michalovi , Michal si řekne čas
diskuse - kolik chceme abychom vydávali textů za rok 2-4?
8) čistota provedení praxí, musíme zajistit aby se v našich centrech praktikovaly praxe tak,
jak nám je předává náš Rimpoche, lidé kteří toto nedodržují nemůžou vést praxe pro ostatní
lidi a vůbec už ne pro nováčky, nesmějí takto praktikovat v našich centrech
9) kauza Vojáček- Michal napsal text kde se distancujeme od činnosti p Vojáčka, Jarmila
telefonovala s ROmanem Wurtem, vysvětloval že oni momentálně píší  druhý dopis od
právníka, oni  to řeší jako bussiness, přečteme a odpřipomínkujeme text co napsal Michal, a
poslat, Michal ho pověsí na web
10) pro modré - nové procedury na zkoušky od modrého mezinárodního gakyilu máme je
přeložit a používat, Jarmilka nám znovu přepošle
11)podložky z dolního bytu od Michala - velké polštáře sponzoroval kdysi Libor,  Magda má
zájem aby se daly použít v Merigaru East, Jarmilka zjistí od Libora ,věnujeme Merigaru east
když to Libor dovolí, my to tu nepotřebujeme,  souhlasíme 6 všichni
12)  -  půlkulatý stůl do kanceláře, připomínáme červeným Erika zjistí
-

držák Martin , vysouvací nastavovací držák souhlasíme zálohu dostane

-

kniha nocležníků je založená,

13) stupa
-  Martin - rozdělit náklady na stupu na  stavební práce a materiál, volal Pepovi zatím
se nespojili,
- máme texty do stupy od SSI
- Vítek psal že přivezli z dharmagaje do Phendelingu 300ks knížek do stupy, zatím
složeno v Phendelingu, do stupy ale patří jen část, většina je dharmashop

