
Zápis ze schůze gakyilu 1.7.2018 
 
Jarmila Malá 
Petra Zezulková 
Erika Motýlová 
Mirka Šišková 
Michal Sodoma 
Petr Lisý 
Martin Zmydloch 
Viktor Varga později 
 Katka Drajsatlová skype 
Jakub Štorek 
Květa Švédová skype 
 
1)retreaty- proběhlé 

-  tanec 6 oblastí, hezký retreat, málo lidí 
      -     dva festivaly Khaita, moc hezké, krásná reprezentace  
      -     pokračovací kurz mírně pokročilé  jantrajogy s Fjalkou chtějí pokračovat na podzim 
plánované: 

- prohlubovací kurz 3 vadžer a 6 oblastí s Milanem 15-16.9. Dobřichovice? Mirka 
zajistí sál 

- soft jantra joga s Fijalkou asi odsuneme, hledáme termín 
- léto s Fijalkou 3.-8.7. další koordinátor Ryška Fijalce k ruce 
- 11.-16.7. plnění stupy Erika koordinátor, Květa vaří 

udělat program s Migmarem, odměna pro něho  je na nás, uděláme dobrovolný příspěvek 
na Migmara, ještě zbývá nějaké peníze vybrat aby se dala stupa dokončit, půjde email, 
hodně lidí se v tom angažuje 

- Fabio supervize, nová, 4dny 24-28.8.2018, Michal Sodoma koordinátor, s Erikou, 
přijede ještě jeden asistent Marko, máme sehnat další instruktory kteří budou 
asistovat, Fijalka a Jeff jsou nejistí, Medvěd také,oslovit instruktory z jiných zemí, 
Petra osloví, Jarmila koupí letenky, udělat email, aby dostali ti kdo absolvovali 
teachers training    , potom půjde registrace, Michal udělá email a pošle, Erika bude 
kuchař a starat se o Fabia, limit pro Phendeling 18 lidí, 10 minimum 

- Elio SMS 1 - Petra vytvoří email, hledáme prostor pro přednášku, Skautský institut, 
prozkoumat, překladatel ? oslovit Lukáše Chmelíka, Katka nachystá emaily na 
přednášky, Indoš, Erika koordinátora přednášky i Phendeling, Štorek koordinátor, v 
Phendelingu, Petra pomůže, 18.9. 21 45h přílet, 19, přednáška,20 přednáška, 21 
přesun do Phendelingu  22-37.9., odlétá 28.9.,7 05 ráno 

hledáme prostor na přednášky, 
- Fabio tsalungy 29.10.-4.11. 5.11. přednáška,  Fabio, Jarmila koupí letenky, 

Phendeling překladatel ?  
Katka koordinátor v Phedelingu, přednášku koordinátor LUkáš Běhunčík, 

- drubčen tance - 6-7.10. možná přijede i Prima, Jakub nebude v Phendelingu na 
drubchen, hledá náhradníka - Pavel Spanilý? 

- 20.10. schůze celokomunitní 
- vánoční retreat koordinátor Květa, předtím email aby se lidi připravili na kumbhaku 



 
2) modrá témata: 

- dark kabina - on line tabulka funguje, ještě upraví graficky, upraví Petra, 
- revize popisků na webu, udělat aktuální texty, přeložit texty k jantře a khaitě, 

guidelines jsou přeložené a je potřeba udělat revize, definice tance a jantrajogy. 
všeobecné texty o khaita 

- modlitby pro dlouhý život od jiného Mistra pro našeho Mistra, podnět Jakub Novotný , 
nejlepší bude aby to  pověsil  na forum, rozesílat to nebudeme, , Katka přeloží texty 
které už o tomto tématu vyšly od Rimpocheho,  

3) CZPC - volba nového koordinátora: 
- přihlásili se  2 kandidáti na koordinátora Fijalka a Jirka Melichar,  

s novým koordinátorem probrat a upravit dokument který vytvořila Jana Čeřenová a skupina 
překladatelů, doplnit některé body ohledně financování podle aktuální situace,  ujistit se že 
nový koordinátor bude pracovat podle tohoto  dokumentu ,  

- hlasování -  Fijalka se stala novým koordinátorem, hlasování pro 8, 1nepřítomen, 
Jirka by mohl být zástupce, 

pro předání práce lhůta maximálně do celo komunitní schůze, Fijalka si rozmyslí jestli chce 
zástupce, mail do skupiny že je zvolený koordinátor, Katka napíše zájemcům, email skupině 
napíše Jarmila, děkujeme zájemcům že se přihlásili na tento důležitý post, :-) 

- v nové knize bude cd jen ke stažení, tedy nebudeme vypalovat disk, úložiště máme,? 
kam to uložit, seznam kodu na jedno použití, ? poslat Michalovi Michalovo řešení 

4) Phendeling -  
- vybavení jídelny - pomalu začne Kuba zase pokračovat,  
- postel v darku, pro učitele,  udělat postel na stálo, vedle může být matrace,  Kuba 

zajistí navrhne s Filipem dají vědět. 
- máme novou ledničku  a sekačku 
-  stan do Phendelingu - levnější bytelnější, Květka koupila, půjčí nám ho , 3x6 m party 

stan, 4000Kč,  
- Jakub Štorek bude pokračovat jako geko v Phendelingu i nadále, všichni nadšeně 

souhlasíme, je skvělý :-) díky Jakube 
- na stupu chybí 117.000Kč, pošleme ještě jednu výzvu,  ve středu s reálnou částkou, 

5) červené  
-  nejdou hodiny Martin opraví,  
- Erika rekonstrukce záchodů, - pán zaktualizuje nabídku, na komplet, 8.7 Lukáš 

vybere a nabídne nám vhodné kachlíčky, ať nám pán nabídne záchodovou mísu, 
levnější i dražší, vybereme si, 

- úklid gompy - je tu často nepořádek,  lidé po sobě neuklízí….Aleš by měl hlídat jestli 
is koordinátoři uklízí po své akci,  kdo má na starosti úklid, gakyil pokaždé připomene 
lidem aby po sobě uklidili, do příští schůze zkusíme více připomínat Erika vždy ve 
čtvrtek zkontroluje a napíše stav, čisté čtvrtky, 

- Máňa převlékala polštářky sedací,  
- chybí lidé do gompa týmu, šikovní, kdo by uměl i něco přidělat,  podpořit Eriku, 

aktivně se podílet 
- celo komunitní schůzi uděláme kratší, bude se slavit, naplnění stupy, ukončení 

stavby darku, a bude zdarma :-) 



- apelovat na lidi víc lidí zapojit do karmajogy, lidi by měli být aktivnější, mohli bychom 
udělat praxe a potom schůzi, Michal udělá email, Petra pozvánku na schůzi 

6) GDPR - bohužel málo lidí odpovědělo na hromadný email, tedy máme potvrzeno asi 140 
lidí kteří mohou dostávat emaiy, návrh -  když někdo chce být člen je to jako by uzavřel 
smlouvu - bohužel toto u nás nefunguje, musíme mít souhlas od každého, můžeme prý 
všechny lidi oslovit znovu, pošleme znovu ten email,  dá se udělat i souhlas na papír, potom 
je potřeba toto zpracovat do počítače,  také zřídíme formulář na webu, Petra domluví s 
Jakubem Ryškou, máme promyšlené 3 cesty pro nové i starší členy plus jedna varianta že 
podepíše papír 

- hledáme nové gakyily, máme málo uchazečů, poslat další email  
- Katka udělá prezentaci komunity v Merigaru East, 15min, Petr pošle Katce informace 

co má, 
7) Viktor se stěhuje na Slovensko 
8) další schůze 1.8.2018 v 17 30h 
 
 


