
Zápis ze schůze gakyilu 12.2.2018 
 
Jarmila Malá 
Petra Zezulková 
Erika Motýlová 
Mirka Šišková 
Viktor Varga 
Petr Lisý 
Martin Zmydloch 
Katka Drajsatlová skype 
Michal Sodoma od 20h 
 
Květa Švédová 
Magda Ouřecká 
 

1) rekapitulace retreatů - máme papírový kalendář na nástěnku - Erika, díky jí 
- léto s Fijalkou jantrajoga  30.6-7.7. 2018 koordinátor Fijalka, kuchař zajištěn a další 

posila na hlídání dětí také, Fijalka by měla poslat mail, Mirka 
- LUkáš Chmelík v  Phendelingu  22.-28.10.2018 kurz příprava SMS koordinátor Jakub 
- Ela a Rita taneční retreaty  je potřeba koupit letenky - Jarmila, koordinátor  Petra 

registrační mail Petra co nejdříve,  
- Fabio listopad Tsalungy Mandarávy komunikuje Petra 
- Nina na příští rok - Mirka řekne Nině na Tenerife že termín až na příští rok leden 

nebo březen výklad praxe Mandarávy 
 

- Eliase letos nebudeme zvát, všichni souhlasí 
- tanec drubchen 24h Rita se neozvala, nemáme datum ozvou se Petře koordinátor 

Petra 
- Phedeling vánoční rtr se připravuje mezi svátky cvičit jantra kumbaku 
- návrh na rtr  na kumbhaku a 7 lojong 
- s Magdou prohlubovací jantrajoga 26-27.5. začátečníci Praha  
- Erika hromadný mail na retreat  v březnu pránajámy 
- 21-22.4. Lukáš Chmelík v Brně koordinátor Juraj SLádek 

zkusit posvat i jiné sms instruktory z Polska nebo Olivera z Rakouska 
 
2) téma vypouštění kaprů Anna Sakslová,  Viktor jí vysvětlil emailem odkud ryby pocházejí a 
vše je konzutováno s odborníkem, zatím se neozvala 
 
3) hromadný email k otevření dark kabiny Petra, instrukce Erika o  uvedení do provozu, 
Petra do příště mít, tabulku registrační tvoří Ryška aby se dalo prohlížžet obsazenost z 
internetu,  
4) program RImpocheho na tento rok poslat všem kteří byli na rtr Rimpocheho v Praze 
modří pošlou 
5) budeme  dávat zvláštní do skupiny (pro posílání emailů)účastníky kurzů pro začátečníky 
jantrajoga,  kde budou jantraogíni začátečníci bez transmise, Katka si vybere kontakty z 
registračních tabulek 



6) Petra - bude posílat všechny informace Lilly i vyúčtování měsíčně 
Petra přidá do hromadných mail. větu že kurz je organizován ve spolupráci s SSF a 
mezinárodní komunitou dzogchenu Kunkyabling 
 
7) členství - Petr, 100lidí zatím zaplatilo na nový rok,  to je stejné jako loni, Petr  skontroloval 
rozdíly mezi mezinárodní databází a naší,  nám vyšel doplatek 5150Eur, jim to vyšlo trochu 
jinak, rozdíl je asi 100eur, 
důvod - oni mají méně členů v databázi než my asi o 20 
navrhujeme poslat jim to co jim dlužíme podle našich výpočtů to je kolem 5000eur, Petr se 
na to podívá v dalších dnech a prostuduje databázi a ev doplatíme co pak ještě bude 
potřeba, Petr napíše email těm 20 lidem aby si udělali registraci v dzogchen.net 
8) úleva na členství pro rodinu v nouzi  - souhlasí všichni 
 
9) hromadný email  připomínka plateb členství začátkem března 
 
10) návrh na úpravu financování instruktorů tak aby se srovnaly odměny našich i 
zahraničních instruktorů, bude více odpovídat výši odměn v nových guidelines,  30% pro 
instruktora z příjmů retreatu, platí pro retreaty kde se neřídíme podle guidelines, všichni pro 
hlasování 
11) Jarmilka podepsala smlouvu o proájmu gompy s majitelkou domu na dalších 5 let, za 
stejných podmínek, neproplatí nám rekonstrukci záchodků, ale také nám nezvedne nájem, 
správce se přijde se podívat na podlahu v chodbě, zároveň se podíváme na půdu 
  
12) pojištění - Jarmila měla schůzku s pojišťovákem od   Kooperativy, roční pojistné za 
4255Kč, pojištění činnosti komunity  za škodu kterou můžeme způsobit druhému 5mil, za 
škodu třetí osobě na zdraví,  hlasujeme pro 8 všichni 
13) nechceme pronajímat naši tiskárnu v kanceláři pro tisknutí knih a velkých textů, tiskárna 
slouží pro gakyil a členy komunity  pro vytištění pár potřebných stránek 

- naše velká tiskárna ve sklepě Petr má nějakou firmu která repasuje a kupuje staré 
tiskárny Martin zkusí prodat 

14) objednávka ochranných znaků uděláme hromadnou objednávku objednávku Mirka 
15) námět Aleš geko - gompaj e velmi vytížená, nestíhá uklízet, dohodli jsme se že 
koordinátor každé akce zajistí po rtr  úklid v gompě, vysát všude (po víkendu), uklidit nádobí, 
bačkory, podložky, dáme tuto informaci  na nástěnku, i do emailů, na začátku retreatu 
koordinátor l oznámí že součástí je úklid, pokusíme se jít příkladem,  

- koordinátor by neměl být sám, vždy by měli být 3 lidé na zajištění každého retreatu 
- rekostrukce záchodků termín  11.3. přijede Pepa 
- půloblouk Viktor zadal truhláři bratrovi on vytvoří  

16) Phendeling - nefunguje kávovar - oprava 6000Kč, původní cena 12000Kč, necháme 
opravit, Kuba udělá návod na používání kam se sype káva, je rozbitý kávomlýnek, 
souhlasíme všichni, 

- jídelna - bude udělaná podlaha i bar, díky Kubíčkovi 
17) Magda - přinesla ukázat připravenou knížku z naší dražby evolution creations pro 
Rimpocheho, je tam od Ondry namalovaný  krásný obrázek 
18) potvrzování přihlášky na SMS 



žlutí potvrdit členství, červení potvrdit karmajogu modří napsat posudek, pak poslat Igorovi 
Legatimu koordinátor SMS, poslat na zkoušející 

- návrh Michal  na 25 prostorů Samantabhadry je možné udělat kolektivní rtr? 
- je potřeba domluvit další lidi na středeční výklady pro nováčky zatím se střdají Martin 

a  Medvěd, bude kontaktovat Michal Sodoma další vybrané jedince,  
- diskuse - mají dostat všichni ti co se podíleli  na vydání knihy výtisk zdarma?, 

probere také skupinka CZPC 
19) datum nové schůze 14.3.2018 
 
 


