
Zápis ze schůze gakyilu 1.8.2018 
 
Petra Zezulková  
Jarmila Malá 
Mirka Šišková 
Petr Lisý 
Michal Sodoma později 
 
Katka Drajsatlová skype 
Erika Moýlová Skype 
Květa Švédová skype 
Jakub Štorek skype 
Martin Zmdloch omluven 
Viktor Varga na Slovensku 
 
 

proběhlé retreaty: 
1)  pro velké akce typu léto s jantrajogou  - kuchař by měl být ve dvou lidech, návrh pro 

příští ročník - udělat služby k pomoci v kuchyni,  
2) chystané akce: Fabio Tsalungy koordinátor Katka, řeší karmajogu,osazuje pozice 

dopředu - super, překladatele máme Jana Čeřenová, Lukáš Běhunčík koordinuje 
přednáška, Martin Boháč  bude vozit, 

 
3) Fabio supervize - Michal Sodoma, koordinátor , Erika - kuchař bude vařit s 

kamarádkou, letenky zatím nejsou koupené - Fabio neví odkud poletí, 
asistenti instruktorů i Fijalka s Jeffem, 
asistenti by se měli registrovat kvůli ubytování, 
certifikáty - zjišťuje Petra,   přijede s Fabiem asistent Marco, 
 
4)  Milan Polášek - prohlubovací kurz Tance 6 oblastí a Tance jenž prospívá všem bytostem, 
koordinátor Mirka Šišková, sál doktora Fursta zajištěn, 15-16.9., brzy odejde registrační 
email 
 
5) Elio SM1- koordinátor Jakub od pondělka do pátku, Erika koordinuje přednášky, v 
Phendelingu koordinuje Dana Hauerová, dárek Máňa koupí, přednášky budou v Tibet open 
hous obě, kuchař- Erika vaří do neděle, potom hlavní kuchař Jakub pomoci  přijela by Katka 
vařit,  
 
6) 24h tanec s Ritou 
 
7) soft jantra joga  s Fijalkou - 1 den v Dobřichovicích 9.9.  září  Mirka 
8) pokračovací kurz s Fijalkou  jantra ve středu 17 30h 3 až 5 série janter poslat formulář do 
komunity - Mirka koordinátor 
 
9)  jednáme - s Jeffem udělat nějaký víkendový kurz pro začátečníky 
 



10) kurz kumbhaky s Fijalkou 16-18.11 v Phendelingu zatím nejisté 
 
11) 24-30.11 Lukáš Ch Phendeling sms přípravný retreat  
koordinátor Jakub,  
 
zajištěné akce na příští rok: 
8-12.5.2019 Rita prohlubovací kurz tance písně vadžry 
 
12) celokomunitní schůze - Jarmilka připravuje program, udělat co nejkratší,  prezentace 
darku a stupy, předjedat projekty v Phendelingu 
 
13) volba nových gakyilů - noví  zájemci modří?  žlutí - Iva Nachtmanová, Denisa,  červení - 
Lukáš Běhunčík  
 
14) poslat anketu na nové retreaty pro příští rok, připraví Katka, dobře připravit anketu aby 
tam byly retreaty na které jsou instruktoři, 
 
15) různé -  

- sraz lingů v Merigar East - Katka měla prezentaci, setkání povídání, příští rok bude 
zase 

 
- czpc - Fijalka by si měla přebrat czpc 
- Danielka Virágová - si převezme ASIA - bezva, děkujeme za pomoc 

 
- vvěsit texty na web k darku čeká u Jakuba  

 
- Lukáš Běhunčík - rekonstrukce záchodů, Erika předala Lukášovi, čeká se na nabídku 

od pána, musí dát doplněnou nabídku, v termínu 21-24:8. 
Erika zatím povede s lukášem 
 

- úklid gompy udělat seznam  co je potřeba uklidit po každé akci v gompě - malý úklid, 
tedy napsat přesně co je potřeba pro každou skupinu, aby věděli co mají udělat, 
vysavač vybere erika, návod na úklid dáme dohromady Mirka 

 
- další schůze 7.9. v 18h 

 
16) gdpr Jarmila - vymyslela papír a mohli by podepsat papír 
hledáme webmastra, Martin KOuřim se sejde s Jakubem aby se konečně poslal ten email, 
Petr zavolá Kubovi že to je důležité poslat ten mail 
 

- zvířata v phendelingu - někdo chce přijet zase se psem, vždy se  o zamítlo i na 
komunitní schůzi, odpovědět že všechny gakyil řeší tet o problém opakované a 
všichni opakovaně vždy došli k závěru že to není dobré  

 
 
 



 
 
 
 
 


