
Zápis ze schůze gakyilu 19.12.2018 
 
Iva Musilová omluvena 
Petr Lisý 
Jarmila Malá 
Mirka Šišková 
Petra Zezulková 
Erika Motýlová 
Martina Krejčová 
Michal Sodoma 
Katka Drajsatlová -  
Lukáš Běhunčík  
 
A 
plánované retreaty: 

1) Mandaráva v Phendelingu 5-12.2.2019 - Michal neví jestli bude moci dělat 
koordinátora jestli bude mít dovolenou, katka může koordinovat celou dobu 

2) 16-17.2. workshop Namkhy s Pavlem v Kunkyablingu,  
3) 12.1. karmajoga v Kunkyablingu 
4) 27.2.-1.3. intenzivní tanec vajry s Eleonorou 1.3. je Mezinárodní den tance na 

mandale, proběhne drubchen tanec  v Phendelingu Petra Zezulková  koordinátor 
5) 11-17.3. sms s Eliem, Jarmila kouí letenky, katka Erika vaří, 19,20, přednášky, Lukáš 

v jednání, Jakub náhradník, Katka přijede pomoci vařit a koordinovat na předndášky, 
Petra tvoří prezentaci, předáme Tibet open housu 

6) 15-22.4. Nina Robinson, Katka,  
7) 8-12.5. Petra Zezulková koordinátor na Ritu, prohlubovací kurz Písně  
8) léto s jantrajogou s Fijalkou 1-7.7. koordinátor Martina Krejčová,  
9) Fabio říjen tsalungy mandarávy Michal 
10)  jantra pro začátečníky konec února Fijalka a Michal, na to naváže pravidelný kurz 
11) khaita workshopy promyslí holky 

 
2) Plzeň lokální centrum - napsali jsme dopis plzeňákům že bude nyní jeijch situaci pomáhat 
komunikovat Pavel Simon, přišly nějaké reakce na náš dopis, je potřeba dát Pavlovi čas  
 
3) Losar - je to benefice ne oslava, diskuse jestli zrušit, 
 shodli jsme se na tom že z mnoha hledisek není dobré  zrušení akce nebo velká modifikaci, 
to není v této fázi množné,  pokud nepřijde zásadní zpráva že to dělat nemáme tak 
stanovisko je že to uděláme,  

- benefiční akci na podporu organizace kterou založil Rimpoche 
- multikulturní festival na jehož přípravě se podílí další sanghy a další organizace 
- pro členy naší komunity představuje práci a prezentaci organizace a dharmy obecn 

směrem k veřejnosti 
- hlasování pro 6 
- proti 0 
- zdrželi 2 

Jarmila se zeptá Libora, jestli a jak budeme prezentovat RImpocheho 



podtitul  - Multikulturní benefiční festival Losar  
přípravy - Michal chce sehnat ještě jednoho hosta,  
3) czpc - Katka návrh -  Lamp that enlightenes narrow minds zařadit do plánu, musí se to 
probrat s Fijalkou možnost nahradit tímto jinou knihu v plánu 
to samé s novinkou - Evolution, je to kniha  i pro veřejnost, můžeme nahradit a vyřadit 
některé texty jiné ze seznamu - budeme o jejím návrhu jednat 
 
4)v lednu rozdělení práce v modré barvě,  
5) Petr členství - 2 lidé nezaplatili rozložené splátky členství za rok 2017,  

- Petr udělá analýzu emailů lidí kterým nechodí z nějakého důvodu emaily 
- srovnat porovnat obě databáze old a net jestli jsou tam stejné kontakty to ale není 

nezbytné 
- napíše manuál koordinátora členství 

Petr se ptal Stevena Landsberga jestli pořád platí welcome card,  
 jestli se zajímat u nových lidí jak se dozvěděli o nauce, prostě motivační dopis, jestli někam 
psát lidi členy bez transmise, jestli neuvažují udělat nějakou kolonku v mezinárodní databázi 
- prý se poradí, měli bychom ale mít dokumentace během tří let která by vypovídala o těch 
lidech jaký mají zájem - karmajoga ganapujy 
 

- dotaz - máme se ptát nových lidí co četli, kdy se zúčastnili čeho,  
- uděláme dotazník s pár otázkami hlasování pro 8 

modří - poslat zájemcům seznam textů, můžou se zeptat IDC jak s novými lidmi, kdo je bude 
mít na starosti - Michal? zapojovat je do dění komunity 
zjistit od IDC jestli neuvést na web o smrti RImpocheho Jarmila 
máme nyní 292 členů, Per řeší přednostně gdpr u členů aby potvrdili, nečleny zatím 
neřešíme 
 
6) výměna geka Kunkyablingu, nový geko Pavel Rusinko se přestěhoval  po Alešovi, Alešovi 
děkujeme za práci geka, máme ještě jednoho zájemce o pronájem, nabídneme pokoj , 
komunitě, výpovědní lhůta je 3 měsíce, probereme to s Ondrou Lukáš a Mirka, Jirkovi 
napíše Jarmila že  do příští schůze nabídneme byt komunitě 
napsat body -  podmínky pro uchazeče: Erika se zeptá Magdy, Jarmila doplní, 
pro 8 všichni 
 
7) změna hospodářky: Květka by ráda ukončila činnost hospodářky, moc jí děkujeme za její 
práci,  Denisa Hladíková byla kontaktovaná že by to převzala po Květě, Květa uzavře účetní 
rok do března, Denisa by se zaučovala už v té době, Květa potom nabízí asistenci při 
kontaktu s historií účetnictví,  
8) podnět: zveřejnění skutečného majitele spolku od Martina Malce - Jarmila zkoumala, pro 
nás až do roku 2021 máme na to čas to zjistit 
  
9) rekonstrukci záchodů: proběhla, jsou moc pěkné, červení - ještě upravíme přilehlou 
chodbu na tu chodbičku koupit koberec, regál do chodbičky k umyvadlu, na dveře kde je 
radiátor přidělat Bramo, 
probrat podlahy, červení zjistí cenové varianty 
 



nákup karimatek červení - Martin Zmydloch koupí 
 
nevyhovující mříž v chodbě - Michal mluvil s Benešem, majitelka o tom ví a chce to tak 
nechat, Michal bude ještě řešit 
meditační podložky Máňa poslala nabídku, molitan 140Kč, celkem 600Kč, uděláme 
postupně, staré nabídneme do útulku pro zvířata, 21ks 
plus 6 návleků na polštářky 
 
seznam úklidu po praxích udělá Erika 
 
10) soška do stupy Phendeling - Garab Dordžeho Ondra udělá sochu, Vítek s Ondrou 
komunikují, práce na půl roku, , potom práce na odlévání (ten kdo dělal longsal) , dá se odlít 
více sošek když budeme mít formu, bude se dělat ještě jedna kampaň, nyní peníze nemáme 
ze stupy, náklad cca 300. 000Kč, Libor slíbil dar na sošku,  
 
akce stromy v Phendelingu - rozdělíme na dvě části, levá a pravá, levá se bude prořezávat a 
kácet(tam kde je ten ovocný sad) - hlasování 8 pro podle návrhu Jakuba 
pravá část se bude probrat  v lednu na schůzi 
 
11)trvá práce na tvorbě a definici nových adresních skupin pro hromadné mailingy - je třeba 
naplánovat schůzku s Jakubem R 
 
věnování zásluh 
konec ve 23 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


