Zápis ze schůze gakyilu 18.3.2018
Petra Zezulková
Jarmila Malá
Erika Motýlová
Mirka Šišková
Martin Zmydloch
Viktor Varga omluven
Michal Sodoma omluven
Katka Drajsatlová skype
Petr Lisý skype
Květka Švédová hospodářka
Jakub Štorek geko Phendelingu
host:
Libor Malý
1) Petrčlenství - bude hromadný email o nutnosti placení členství
zatím zaplatilo 150lidí, stejné jako loni, email z IDC ohledně členství se nás netýká, my
fungujeme dobře,
benefity - Petrnastuduje do další schůze
dzogchencommunity.org
2) retreaty:
- pránajámy s Fijalkou se připravuje
- tanec píseně vadžry s Eleonorou 2 a 3. část, hromadné maily se připravují
koordinátor Petra
- běží Fjalka jantra pro pokročilé každou středu koordinátor Mirka
-návrh Libor - posílat přehled co nás čeká za retreaty, Katkabude dělat, v jednom mailu
všechna místa a plánované akce díky Katko
1x měsíčně za čtvrt roku dopředu
-

Lukáš Chmelík v Brně v dubu -21. 4. nebo další víkend , SMS téma
Rita - prohlubovací rtr na píseň vadžry klasický jako každý rok Petra koordináotr
Milan - v Jablonci, OM A HUM 19-25. uzavřený retreat jen pro lidi s transmisí, Mirka
napíše Honzovi Pobříslovi koordinátor,
prohlubovací jantra s Magdou víkend v Praze Erika koordiátorv květnu
Milan 6 oblastí gymnázium Jana Keplera Praha kontakt má Máňa -červen 16-17.6
víkendový prohlubovací kurz OM A HUM na konci léta Milan začátek září 3 týdny
první, nebo začátek října dva týdny volné
Libor nabízí venkovní mandalu na Orlíku pro retreat OM A HUM

s Magdou až přijede domluvit - udělat akci v RUmunsku i kdyby tam nebyl RImpoche,
podpořit Merigar East
-

opakovaný retreat léto s Fijalkou a dětmi, připravuje hromadný email Fijalka, budou
chtít khaitu? zeptat se Fialky,

-

-

udělat formulář na retreat s EliemPetruška
Lukáš v Phendelingu
Nina zatím neodpovídá
Fabio - Mirka zjistila na Tenerife - Fabio nechce zatím nic plánovat a někomu něco
slíbit dokud se nevyjasí RImpocheho program, pravděpodobně RImpoche nebude
moci absolvovat celý program jak je naplánovaný, čeká se
12h tanec na mandale v Phendelingu drubchen na podzim s Ritou zatím není termín
přípravu s Fijalkou před vánočním retreatem uělat kurz? koordinátor Petra
soft jantrajoga Dana Hauerová návrh, chce pomoci zorganizovat tuto akci, Fijalka,
domluví Petra
velikonoční retreat karmajoga s praxemi v Phendelingu o velikoncích Erika

3) jak organizovat rtr když Rimpoche nebude moci cestovat podle programu,
Monika Walczak řeší red@dzogchen.netpřipravuje komunikaci jaké budou rtr s RImpochem
4) dark kabina - spuštění stránek - instrukce jsou skoro hotovéErika, zahajovací řeč připraví
Petra, úprava webovek, , tabulka rezervací připravil Jakub Ryška,
musíme všichni přečíst materiál od Eriky- udělat úpravy webu
5) Libor si bere thanku Dorje Legpu, bude dělat osobní retreat, pak podle situace vrátí
6)Erika s Katkouvytvoří mustr pro organizaci kurzů, uloží na blue,vzor formulářů aby tam
byly všechny náležitosti podle nových guidelies,
7)schůze CZPC - kdy bude?
8)najít více lidí pro výklady pro nováčky Michal Sodoma našel Medvěda, Martina Zmydlocha,
Honzu Lekeše a Jirku Rysa, který to ale potřebuje plánovat min. měsíc dopředu.

9)Květa - prezentace výsledky loňského roku, rezerva 300.000Kč, příští rok nám vrátí
245.600kč zálohu na daň kterou jsme platili kvůli příjmům z retreatu s Rimpochem
10) Phendeling - jídelna téměř hotová( kamna, podlaha, barový pult) chybí nábytek bude v
létěnebo na podzim, podlaha hotová, zednické práce-dodělávky Pepa v létě, díky Kubíčku,
venkovní posezení bude až na podzim,
návrh dalšího projektu - chodníčky z Phendelingu - odloženo na příští rok,
11) založíme Khaita fond kam budou chodit příjmy z veřejných akcí , podpora tibetské
kultury - dát na vědomí lidem že můžou přispívat, hromadný mail připraví Erička , Květka
řekne číslo účtu a VS
12) pojistky- Jarmila našla že máme založeno více pojistek , automaticky se nám prodloužila
další smlouva za Losar, bude jednat s pojišťovákem aby pojistky sjednotil pod jednu
pojišťovnu, bude to levnější
13)ochrana osobních údajů GDPR - IDC nám dá doporučení a my si to upravíme pro naše
podmínky, budeme muset mít zabezpečná data podle nových regulí-pozvat na příští schůzi
Jakuba Ryšku Jarmilka?

14)knihovna - hledáme další místo pro knihovnu - okno v chodbě není ale zavíratelné
udělat dvířka, červení,
15)červení rekonstrukce wc doladit připomínky k velikosti wc a vhodný termín realizace budeme řešit s odborníkem Erika
16) Kunkyabling - stav podlahy ve vstupní hale Erika? Pepa se měl přijít a podívat - Martin
Zmydloch
- lepší osvětlení vstupní haly Jarmila Erika
- půlkruh ke stolu Viktor????
- úklid gompy po kurzech všichni by měli uklízet, je to potřeba říkat na kurzech i akcích
aby si lidé po sobě uklízeli a prostor před odchodem i vyluxovali
- karimatky a polštářky podložky by potřebovaly vyprat dokoupit karimatky Erika něco
na přenášení karimatek a polštářků do tělocvičny
- tiskařský stroj - Martin snaží se prodat,
- chceme se jít podívat na půdu - před příští schůzí
16) podepisujeme zápis z celo komunitní schůze - připravila Jarmilka
17) termín další schůze

