
Zápis ze schůze gakyilu 7.11.2018 
 
Jarmila Malá 
Petra Zezulková 
Mirka Šišková 
Petr Lisý 
Michal Sodoma 
Katka Drajsajtlová 
Martin Zmydloch omluven 
Viktor Varga omluven 
Erika Motýlová omluvena 
Květa Švédová 
Jakub Štorek skype od 20h 
Jakub Ryška od 20h 
Iva Musilová 
Martin Škobis 
Martina Krejčová 
Lukáš Běhunčík 
                                                                         A 

1) plánované retreaty do konce roku 
- retreat Kumbhaky s Fijalkou - Katka koordinátor a Radim, vznikl jako přípravu 

na vánoční retreat, je potřeba poslat  ještě jednou hromadný email 
samostatně, 

 
- SMS  s Lukášem Chmelíkem v phendelingu se připravuje, dvě kuchařky si 

rozdělí příspěvek na vaření mezi sebe, 
 

- vánoční retreat - hromadný email už šel 
 
Katka ještě pošle hromadný email ohledně všech chystaných akcí, sběrný email 
 

příští rok 2019 
- 11-17.3. 2019  Elio SMS I, potvrdil termín,i obě přednášky 8 a 9.3., přednášky 

10 přejezd do Phendelingu,Jarmila letenky Katka potvrdí s Tibet open house 
termíny přednášek koordinátor - Martin s Petrou, bude koordinovat na místě,  

- mandaráva 15-20.4.2019  koordinátor Katka , Nina RObinson, 
- Rita 8-12.5.2019  koordinátor Petra 
- Tsalungy Mandarávy přesunuté na říjen s Fabiem Andricem, zatím neurčeno 

datum 
- intenzivní retreat Mandarávy  5-19.2.2019 retreat v Phendelingu 

bude tam i motání zungů pro stupu v Merigaru East, bude i webcast, Katka tam bude celou 
dobu,  Michal bude druhý týden 

- taneční retreat s Eleonorou, v Phendelingu zakončený 12h drubchenem tance, 1.3. 
drubchen, 27.2. -1.3. retreat 

 
2) výsledky ankety ohledně retreatů - celkem odpovědělo 26 lidí,  



- vyhrála Jantra jóga s důrazem na dechová cvičení pránajámy, khaita tance , tanec 
vajry 

- o retreat na výrobku namkhy má  zájem 16 lidí 
pozvat Lianu na kurz , nebo s Pavlem RUsinkem, udělat v lednu, 
 

- udělat víkendový kurz pro začátečníky Jantra jóga v Praze na konci února  
- pak kurz s důrazem na pránajámy 
- khaita tance retreat 

 
3) Květa koordinátor stupy v Eastu - výroba náplně -  budou dělat workshopy v různých 
zemích, s různými lidmi kteří to umí, Katka, Radovan, Vítek,Petra Vintrová, vláďa Hrdlička  
budou se sbírat drahocennosti do stupy, knížky, i přeložené knihy od Rimpočheho, 
 
4)Filip Štys je nový instruktor do Mind fullness, můžeme udělat otevřený kurz,  pro nové lidi i 
Marek Vich má tuto zkoušku, napíšeme Filipovi aby nám dal víc informací, modří zjistí víc 
 
5) lokální ceńtra -  máme kontaktní údaje na konkrétní lidi v centrech, Katka zkontrolovala 
kontakty,chceme posílat jim informace o  dění a novinkách v komunitě  protože jim se 
ozývají noví  lidé s dotazy,  Michal jim posílá email s informacemi,  
 
6)  Plzeň - přijali jsme podnět od Dany k pomoci vyjasnění situace, 
shodli jsme se na schůze zástupců gakyilu se  zástupci  plzeňské sangy,  
Mirka domluvit schůzku s Danou, souhlasí všichni, ještě prověřujememožnou  funkci 
mediátora 
 
 
7) Kunkyabling - mříž nebo plech na vchodové mříži -  Michal mluvil s panem Červenkou, 
bude pletivo, preferujeme dát plech a ne znehybnit kouli aby se lidi dostali ven. Michal 
zavolá Benešovi 

- Michal instaluje notebook,  
- rekonstrukce pokročila? probíhá rekonstrukce stoupaček 
- námět Iva - při pravidelných praxích se stane že v gompě nikdo není a nikdo 

příchozím neotevřel, musíme  informovat  že praxe jsou webcastované a ne vedené, 
Katka přidá tuto informaci do kalendáře 

 
8)Dopis garu o péči o starší praktikující - v  Dzamlingaru, nabízejí pomoc těm starším 
praktikujícím kteří by chtěli přijet, zjistit jestli máme lidské kapacity,  jestli je někdo ochotný 
pomoci přijet na praxi, máme staré praktikující? Iva zjistí? 
 
9)Jakub Ryška -  napsal rozbor co je špatně na webu,  

- chceme rozšířit it tým,  
GDPR - webový formulář pro nové lidi potřebujeme nutně schůzku  s Jakubem,  
 ohledně mailing listů  12.11. 19 30h 

- web stránky - udělat skupinu která se nad tím zamyslí Iva se hlásí udělá před 
výzkum,  



- v týmu pro přípravu nových webových stránek: Iva Musilová, Lukáš Běhunčík, katka 
Drajsajtlová, Michal Sodoma, sebere potřeby od jednotlivých gakyilů, , přijít na to co 
potřebujeme  

- Jakub návrh udělat stránky společně s eastem nebo s další komunitou, můžeme 
použít co mají ostatní, Kamil Selwa ředitel IT ATI Yoga Foundation , Michal bude 
kontaktovat Kamila 

 
10)Losar - Michal domlouvá hlavního hosta, program, rozpočet, tým je obsazený 
 
11) Petr Lisý - máme nyní 280 členů, obešle členy kteří letos nezaplatili členství, někteří 
třeba ještě zaplatí, je to několik desítek lidí, pošle také těm kteří už nezaplatili loni takovou 
anketu proč si neobnovili členství, chce to IDC abychom to dělali, obešle také členy kteří 
zaplatili ale přitom neodklikli GDPR,  
 
12)geko Kunkyablingu Aleš Sláma končí, změna v polovině prosince,, nastupuje Pavel 
RUsinko, platí pravidla že podnájem je na dobu určitou, mělo by se prodlužovat každý rok, 
každý zaplatí půlku měsíce nájmu, 
 
13)je otevřená sbírka  na podporu webcastů z merigaru west a na podporu opravy stupy kde 
odpočívá Rimpočhe,  půjde email do komunitu Květa 
 
14)Phendeling  

- havárie, přestala téct voda, posléze se zjistilo že to není čerpadlem ale vedením 
elektřiny v zemi,diskuse -kopat rygol ještě teď před zimou? Pepa navrhuje udělat to 
pořádně, dát to do krytky, udělat tam malou rozvodnu , Jakub nemá čas to udělat v 
listopadu,  

- hlasování 6 pro všichni, udělat výkop ještě letos s Pepou a elektrikářem pokud to 
bude možné, nová zpráva - bude provádět až na jaře 

- stromy odložené na příští schůzi 
 
15) uvažovali jsme nad různými možnostmi financování retreatů  
16)nová schůze 19.12.  
 
konec schůze 22 33h 
věnování zásluh 
 
 

 


