
Zápisy ze schůze gakyilu 8.1.2018 
 
Petra Zezulková 
Jarmila Malá 
Katka Drajsajtlová 
Erika Motýlová 
Michal Sodoma 
Viktor Varga skype 
Martin Zmydloch omluven 
Petr Lisý na skypu 
Květa  Švédová skype 
Jakub Štorek skype 
Aleš Sláma  přítomen od 20h 
 

1) rekapitulace konce roku, retreat se Zolim byl bezva 
2) AR1803 retreaty pránajámy Erika koordinátor kontaktuje dříve přihlášené aby 

potvrdili registraci, zatím je málo lidí, Michal udělá finance, Mirka mu předá agendu 
3) Petr Lisý - členství - zjistí jestli některé druhy členství mají nějaké další výhody jak 

připomínal Filip Štys, zjistí do příště  
4) Losar -zrušen pro tento rok, Michal Sodoma připravuje novinky pro příští rok, bude 

koordinátor 
5) pravidla Darku: Jarmila, vytvořili jsme ceny, základní cena 250Kč/člen/nepřispívající, 

součástí budou storno podmínky aby byly rezervace jen seriozní, čtrnáct dní předem 
už se nebude vracet, bude rezervační tabulka Jakub Ryška -  Mirka s Jakubem 
domluví, rezervace kabinky max 1rok dopředu, podmínka pobytu podpis prohlášení, 
nechat 1 den volný mezi rtr, pobyt končí večer a začíná další večer, ten den mezi 
může účastník ještě přespat a je na úklid 

           Erika připraví instruktáž pro lidi kteří chtějí jít do kabinky, seznam věcí které mají mít 
sebou, jak si     vybrat jídlo atd, nepronajímáme dark ani dormitory rodinám na dovolenou, je 
to místo pro praxi a retreaty,  jakmile se vyhlásí rtr geko  musí zkontrolovat s registrací v 
darku a pokusit se  dark uvonit, preferujeme aby učitelé bydleli v darku, čestné prohlášení 
udělá Erika,  
 
     6)  budeme zjišťovat pojištění kurzů - (vychází to z guidelines) pojistku zjistí Jarmilka a 
Michal, Jarmila napíše zadání pro pojišťovacího agenta 
 
     7)  retreaty na MOravě -společné cvičení  jantrajogy v Brně, Honza Dolenský tam nebude 
pokaždé, budou cvičit jen společně, občas přijde Honza jako zvláštní host koordinátor Katka 
 
společný blog na Moravě - Brněnský blog který je veřejně přístupný, je to i forum, domlouvají 
se praktikující, neměly by se objevit texty praxí a zkušenosti při praxích a jiné vnitřní 
záležitosti 
 
      8)  SMS skupinka má vyhrazené 3 víkendy, Lukáš Chmelík přijede v únoru, 3-4.2. v 
Kunkyablingu, koordinátor Jakub Ryška 



      9)  AR1802 jantra s Magdou zavolat ředitelce zarezervovat Masnou, paní ředitelka se 
neozývá Mirka 
    10)  AR1805 khaita s Erikou v Brně poslat na ssf informace, udělat verzi českou i 
anglickou, Petra má otevřený leták kam můžeme doplnit text, musíme poslat ssf a potom oni 
nám to doplní a vytiskneme si to koordinátlor Katka 
    11)  budeme posílat odvody SSF za otevřené kurzy, 
    12)  tanec 6 oblastí koordinuje Erika a Viktor, kdo napíše Milanovi, udělá hromadný 
formulář 16-17.6. Erika se dohodne s Viktorem 
 
    13)plánované retreaty a akce -  
 -  Elio Guarisco 22-30.9. SMS 1, poslat hromadný mail Petra 
Nina se neozývá, Fabio tsalungy mandarávy? zatím se neozývají 

- vánoční se Zolim 7.lojong návrh Květka koordinátor Phendeling 
- Lukáš sms příprava léto podzim koordinátor Jakub Phendeling   13.1. 27.10. dva 

termíny na výběr 
- léto s FIjalkou - Mirka zjistí, Jakubovi dát do kopie, jestli bude Fijalka zase 

koordinovat, Jakub jí pomůže 
- workshop hlasu Alex Anton řekne kdy bude mít čas, uvidíme jestli si najde čas, návrh 

Jakub 
- pravidelná jantra s Fjalkou v Kunkyablingu ve středy nebo čtvrtky spíše od 7. března, 

na výklady chodí málo lidí, tedy můžou být v kuchyni domluvit s Fijalkou Mirka 
- miniretreaty Jakub s Michalem  koordinátor - jednodenní i víkendové, mandaráva, 

vede Michal nebo Jakub 1x za měsíc, 1x za ,měsíc Jnánadákiní vede Ondra, 
dohodnou nějaké termíny 

     14)  podnět od - Anna Saxlová sosvobozováním kaprů - říká že to není dobrá akce 
uvažuje o ukončení členství, Michal bude míst schůzku s LOTOSEM ohledně vesáku,  
    15)  aktuality na webu nejsou aktuální dát tam něco aktuálního 
     16)  červení - Aleš, každý den odpovídat na mail, organizovat přespávání lidí i když 
zrovna není přítomen, vybírat schránku, brát telefony, přepsat cedulku na schránku Michal 
Aleš si nastaví automatickou odpověď v případě nepřítomnosti, volejte Eriku :-) 
     17)  rekonstrukce záchodků v gompě - Erika nechala zpracovat nabídku od bráchů, 3 
varianty záchodu, sekání dlaždiček, nesekání, závěsné záchody - je potřeba jednat s 
majitelkou, preferujeme sundat dlaždice,  i dlažbu, Jarmila s ní probere, bude trvat nejméně 
2 dni, vybrat termín kdy není nic v gompě,  hlasujeme pro 8  pro 3. variantu se záchodem s 
vyvýšenou nádržkou vysekání dlažby 
     18)  vyrovnání podlahy v chodbě, - Aleš řekne Pepovi aby se podíval pod koberec jak 
podlahu vyrovnat, vyrovnat i v chodě,  a navrhl řešení 
     19)  provozní drobnosti - kalendář dát na zeď a zapsat retreaty Erika 

- razítko Erice vytiskneme stávající a nechá udělat poštovní 
- půlkruh Viktor červení termín do konce ledna 
- překladatelské zařízení - od Martina Škobise má Michal Sodoma,udělá výpůjční 

knihu aby se nikde neztratilo a vždy vrátilo zpět, bude v knihovně zamčené, 
transmitor pro skupinku, také ozvučovací zařízení,  

- udělaná inventura 
    20)  Phendeling - projekty jídelna rtr v Phendleingu jsou komunitní, Phendeling  bude mít 
zvýšenou sazbu za pronájem 800kč/den, zjistíme jak vyjde financování Phendelingu 



- kamna hotová - ještě nějaké úpravy dozdívání, bude revize komínu, Jakub posílal 
projekt jídelny pro Libora, je objednané dřevo na podlahu,  

- jídelna do konce února podlaha, dřevěné vybavení d o konce roku, preferuje se 
vybavení Eastu, jídelna bude na řadě až po rtr s Rimpochem,  

- chodníky připraví lingteam, betonové plochy jen velmi málo, spíš šlapáky, potřeba 
dobře probrat a připravit 

     21)  další schůze gakyilu 12.2. 
     22)  termín celo komunitní schůze v říjnu 20.10.2018, Jarmila skoro dopsala zápis, 
bude příště k podpisu 
 
 
 
 


