
Zápis ze schůze gakyilu 10.12.2019 
 
Jarmila Malá 
Martina Krejčová 
MIrka Šišková 
Iva Musilová 
Katka Drajsajtlová 
Martin Zmydloch 
Martin Škobis 
Michal Sodoma 
Lukáš Běhunčík 
 
Jirka Langpaul 
Denisa Hladíková hospodářka 
 
A 
 

1) proběhlé akce 
-Zoli Cser  společná prakse 
- tanec s Milanem - poměrně malý zájem, dělat nejdříve anketu jestli je zájem od tanenčíků 
- zítra končí jantra joga s Fijalkou, plně obsazený kurz, chtějí pokračovat 

2) plánované akce 
- možnost víkendu v Kunkyablingu motání namkhy s Pavlem RUsinkem? zjistit jestli je 

zájem a kdy je vhodné datum 
- Khaita tance  s Petrou v Praze - udělat fb registraci, udělat plakát pověsit v 

Phendelingu a u nás v chodbě Jikra udělá plakát,  
- víkend 7-9.2. jantra joga v Masné pro začátečníky s FIjalkou, Michalem a Martinou 
- Tábor - leden společný  taneční víkend 18-19-1.2020  na mandale, všechny 4 tance, 

společná praxe, bez učitele 
- mžnost udělat zase mandarávu v Phendelingu v době webcastu z Dzamlinggaru - 

24.2.-9.3. spojeno s kurzem vaření na rtr s květou, Katka pošle výzvu že hledáme 
zájemce a koordinátora  

- máme potvrzeného Elia Guarisca na jaro  
- Rita Renzi prohlubovací kurz Tance písně vadžry - Petra koordinátor 

 
udělat přehled akcí co chystáme na příští rok 
 

- Steve Landsberg - jednáme konec června a nebo 13-27.5. ordinary mind náhled ati v 
teorii a praxií,  2-3dny, veřejná přednáška Jirka zjistí od Steva, raději v květnu 

- bude letní jantra s Fijalkou nemáme kuchaře, oslovit potencionální kuchaře a Fijalku, 
Martina napíše 

- Jim Valby odmítl 
- Khaita tance s Adrianou říjen 24-31.10.  už šla registrace 
- Zoli Cser, návrh udělat retreat  na příští vánoce Květa +Jakub budou koordinovat 
- Losar bude, zastřešovat bude Michal s Petrou, Alenka Aichmanová se b ude starat o 

Gesheho, navrhujeme 250kč  nové vstupné, souhlasí všichni 



- Nová zpráva - transmise pro nové vážné zájemce bude v  11-12.4. v Merigaru, 
čekáme na bližší instrukce, nebude to úplně otevřené  pro veřejnost jen pro lidid s 
velkým zájmem 

 
3) potřebujeme seznam lidí kteří jsou členové ale nemají transmisi Iva, 

IT potřebujeme skupiny skupiny  
členové s transmisí bez transmise,  
nečleni s transmisí nečleni bez transmise  
 
obeslat nečleny bez transmise a získat gdpr 
kontaktovat Jakuba Ryšku aby udělal skupiny udělat si samostatnou schůzku 
identifikátor v databázi není ideální, máme tým:l 
Iva, Kuba, Michal, Lukáš, Katka se sejdou na toto téma, napojení na mezinárodní databázi 
se podařilo s Jakubem,  
nový web Jirka - kdo mu pomůže upravit texty,, struktura je hotová, Jirka pošle pdf ke 
kontrole textů 
 

4) žlutí 
- členství na 2020, doporučení je aby zůstalo všechno členství na stejné výši jako loni, 

máme úbytek15% členů letos, doporučení  udělat si sociání fond na podporu těm v 
tíživé životní situaci, my ho ale máme už z minula,, hlasování: souhlasí 9 všichni, 
budeme zvýrazňovat 2700Kčjako možnost platit víc, rozdíl se bude dávat do fondu 

- Rusinko věnoval knihu pro člověka ve vězení jako dárek k vánocům v pondělí 
zabalíme pošleme 

- volba obyvatele do pokoje po Ondrovi - Viktor už zájem bydlet tady nemá, stěhuje se 
pryč,  udělali jsme rozhovory se zájemci, ptali jsme se jich předpřipravené otázky, 
Jirka Trnka a Janči, 

volba: 
Jirka Trnka: 1 pro proti 1 zdržel se 7 
Janči pro 8, proti 0 zdržel 1 
dáme vědět Jančimu Jarmila  napíše oběma výsledek volby 

- Dokorka Bhuti bude v 22-23.2. 
- asistenti gakyilu Jitka Sulitková asistent DHS prodává po Ganapujách 
- máme tým ASIA - Jarmila zpracuje procesy ohledně dopisů adoptovaných dětí aby to 

bylo co nejjednodušší, odpovídat budou jen ti kdo chtějí 
Jirka Langpaul, Pavel Klváček Jana Tvrzová- noví asistenti ASIA, 
souhlasíme : asistenti ASIA pro 9 

5) Phendeling,  
- ceny za ubytování jsme rozdlěili na ubytování v gompě a dormitory dočasně, jistili 

jsme ale že to moc nefunguje protože lidé se přsouvají mezi dormitory a sálem, třeba 
když někdo chtápe v pokoji, navrhujeme tedy znovu sjednotit cenu za spaní v gompě 
v dormitory souhlasí 9 

- navrhujeme také zvýšit cenu na  150Kč od nového roku hlasování  pro 6 
- proti 2 zdržel 1 
- námět: ti co hodně chrápou nemůžou spát v dormitory ani v gompě, jak to vyřešit? 

 



 
červení: 
máme nový koberec v chodbě i u záchodu 
úklid kanceláře naplánují červení 
 
zpracování starých  archivních nahrávek - Michal, staré disky nemá kam připojit pokusí se,  
  
Phendeling - 
aby nevyhořel - koupit senzory, hasičáky, najít lokálního hasiče aby přišel a prohlédl objekt a 
řekl jaké hasičáky a kam 
 
podpořit nového geka - v praxi bdělosti, ling tým a někdo z gakyilu by měl předávací schůzce 
asistovat, udělat manuál geka, aby se Ondrovi všechno správně předalo 
jídelna Jakub v létě 2020 v rámci projektu odsouhlaseného 
oltář - udělat jednoduchou formu, nechat na Pepa a Jakub,  navrhnout nákres a potřebný 
rozpočet pak posoudíme 
zahrada běží vysázeno je všechno, sázelo se o retreatech Zoliho a tance s Milanem 
mandala projekt - komunikace se ujímá Jakub s Elou 
sankang - se podařil, zbývá dodělat vnitřní spalovací komoru a komín 
Mikeš zemřel :-( 
internet v Phendelingu - platil Jaromír Fatina potom Jakub pak Květa teď Jarmila bude platit 
příští rok, udělejme průzkum jaký je tam signál abychom udělali klasickou smlouvu, MARTIN 
Zmydloch zjistí, silnější router potřebujeme, červení zjistí 
 
amazing move - prostor pro tanec, nyní v Braníku od nového roku budeme zpět v Nuevu, má 
to nový člověk v nájmu, , smlouvu má na 3 roky, 
budeme mít dohodu o pronájmu, 
 
další schůze 16.1. 2020 v 18h 
 
A  
 
  
 
 

 
 
 
 


