Zápis ze schůze gakyilu 11.4.2018 Kunkyabling
Petra Zezulková
Jarmila Malá
Erika Motýlová do 20hodin
Michal Sodoma
Petr Lisý
Mirka Šišková
Viktor Varga omluven
Katka Drajsatlová
Martin Zmydloch
Květa Švédová hospodářka
a) modří - rekapitulace retreatů:
1) chystané taneční retreaty v dubnu II. a III.část Tance písně vadžry s Elou, a
prohlubovací kurz s Ritou, půjde ještě jeden hromadný mail, zatím málo lidí
2) LUkáš Chmelík v Brně 13-15.4. Katka
3) 20-22.4. Lukáš v Třinci veřejná přednáška zdarma, kurz bdělost a přítomnost
4) harmonické dýchání v Pardubicích, nebylo oznámeno modrým, je potřeba
komunikovat, organizátor Larysa Růžičková
5) 12.5. náhradní termín - pránajámy s Fijalkou v Praze v Kunkyablingu, Erika poslat
hromadný email
6) společné praxe k Jakubem Ryškou v Kunkyablingu:
4.-5. 5. Jnána Dákiní
7) 26-27.5. prohlubovací jantrajoga s Magdou koordinátor Erikaposlat kontakt na
hospodářku Mirka
8) 19.-20.5. Jablonec Om A Hum Mirka udělá formulář, Petra hromadný mail - co
nejrychleji
9) 16-17. 6. retreat tance s Milanem Poláškem 6 oblastí (tanec který prospívá
bytostem) Praha Erika
10) úterní pravidelné cvičení jantrajogy v Kunkyablingu po odjezdu Magdy do Eastu
bude organizovat Michal Sodoma a Honza Lekeš
, je potřeba informovat lidi že
cvičení pokračuje
12) AR1816 léto s Fijalkou šel mail, příprava běží
-

kurz s Fabiem otevřený
kurz s Ninou také
24 hodinový drubčen tance datum se domluví až s Ritou
soft jantrajoga termín? Fijalka v Praze,

b) veřejné akce našeho Khaita týmu:
naši tanečníci mají možnost tančit na dvou festivalech Kaleidoskop a Tibetský den, můžeme
mít tam stánek nebo místo, máme zájem? nebo jen stánek Asia? může udělat Bára?
- 18.5. Muzejní noc v Turnově workshop, nepořádáme my
- 9.6. Kaleidoskop Praha 4 najít někoho kdo by pomohl, (Terezka?)

- 23.6.Tibetský den, Katka přijede když nikoho neseženeme Mirka, Terezka?
Chceme udělat letáky na tyto akce ale jen pár, takovéé kde by se dal přelepovat datum,bude
se tomu věnovat Pettruška, udělat mail na podporu Khaity
c) čevení: proběhla karmajoga - bylo dost lidí, umyly se okna, kuchyň , záchody, čekáme na
půlkruh, inventář nářadí, polštářky - Máňa ušije 150Kč- 170Kč, 33polštářků, pak nové obaly
na podložky chceme na zip,
- flek na koberci - zkusit vyčistit
- karimatky - Magda řekne jaké máme koupit, koupíme nějaké na zkoušku ERika
- tiskařský stroj, byl nový, dnes hodnota asi 1000kč, Martin
- máme nové cedulky v gompě jak se tam chovat a že je potřeba uklízet po sobě a
vyluxovat po gamapuje
- Alenka se nabídla že bude uklízet děkujeme za všechny bytosti :-)
- výklad praxí pro nově příchozí - není zájem, máme teď více lidí na vysvětlení,
minimum lidí pro konání jsou dva
- zarámovat fotky posvěcené od Rimpocheho,(dostali jsme z Meirgaru West)
posíláme do našich center, fotky pro Kunkyabling jsou na nástěnce červení prosím
zarámovat Erika?:-)
- proběhla prohlídka půdy, bohužel je malá na rozviutí mandaly, jsou tam trámy ,
překlady a sloupy. Využití pro mandalu je nemožné.
d) žlutí:
Petr bude posílat novým členům link na formulář o vysvětlení pro nováčky, aby
věděli že probíhají pravidelné výklady praxí,
-

-

-

CZPC - bohužel došlo ke zdržení vydání kalendáře, Katka posílala omluvu s
náhledem pár stránek prozatím než bude kalendář, doufejme že bude už příští týden,
Michal se snaži postrčit, zatím rozpošleme ebooky které jsou už hotové
je vyprodaná červená knížka Mandaráva, chceme udělat dotisk protože je o ni zájem
- vysoká priorita
seznam je příliš veliký, je potřeba vypíchnout ze seznamu důležitější texty - udělat
priority
schůzka CZPC by měla být jednou za čtvrt roku ukázat všem překladatelům tabulku,
vysvětlit priority - vysvětlit náklady a výnosy pro překladatele
Jarmilavyzve Michala aby udělal schůzi CZPC,
knížky zdarma kdo má právo dostat knížku zdarma? je potřeba prohovořit i na schůzi
CZPC, návrh - knížku zdarma jen ten kdo pracuje karmajogou
členství - Petr do teď zaplatilo 240 členů, kdo nemá zaplaceno tomu nechodí
komunitní mailová pošta,
někteří lidé dluží ještě loňské členství, Petr musí uhánět, komplikují to lidé kteří
nechtějí/nemohou platit,
někteří lidé se nechtějí registrovat do mezinárodní databáze, Petr napíše
vysvětlovaící mail jménem gakyilu,
slevy na členství možné moc nejsou, částka za členství se musí odvést celá, když se
dá vyjímečně někomu sleva, tak zbytek částky musí doplatit dárci,
benefity-Petr řeší s Robertem

-

Jarmila řeší pojistky generali pojistka končí v červnu, do té doby vyřeší sjednocení
pojistek tak, aby byly pojištěné i akce jako Losar a rtr
GDPR musíme řešit s IDC, musíme být schopní vymazat úplně kontakty(unsuscribe),
musíme získávat souhlas od členů i starých, řeší
musíme sestavit prohlášení které budou noví členové odklikávat,zadáme
právníkůmJarmilka Květa
knihovna raději do šoupací skříně než do výklenku
uděláme mail hromadný že hledáme někoho kdo bude mít na starosti dharmashop ,
Terezka může jen do září,

e) Phendeling
- dlouhodobý pronájem v Phendelingu, Zuzka by tam chtěla zůstat měsíc, pak se
domluvíme, bude dělat retreat, pomáhat gekovi a v době rtr umožní ubytování na
ostatních postelích
- dark kabina - s Filipem Petra 
připravuje text, rezervační tabulka je připravená, hlásí
se nám lidé i ze zahraničí
- Phendeling - stan na retreaty potřebujeme více detailů
f) další schůze gakyilu bude 14.5. 2018

