
Zápis ze schůze 12.2.2020 
 
Martina Krejčová 
Jarmila Malá 
Lukáš Běhunčík 
Martin Škobis omluven 
Martin Zmydloch omluven 
Iva Musilová skype do 20h 
Michal Sodoma od 20h 
Jirka Langpaul od 18 30hdo 22h 
Mirka Šišková 
 
Jakub Ryška host 
Katka Drajsatlová zoom do 20h 
 
 
A 
 

- IT - databáze GDPR - Jakub Ryška - sjednocuje data tak aby se dalo editovat  jen v 
jedné databázi, sjednocuje i  s mezinárodní databází 

Katka - některé emaily chodí vícekrát, lidé píší že nechtějí dostávat informace, řeší GDPR 
vymažeme je,  
Iva - chce pracovat s info z mezinárodní databáze, jsou to aktivní kontakty, otázka je jak 
pracovat s ostatními kontakty ty mají někdy i staré email adresy, někteří nepotvrdili gdpr,  
dohodnut tento postup -  

1) modří -  obešlou  ještě jednou veřejnost a  ostatní kontakty jestli chtějí dostávat info 
nebo ne, ať odsouhlasí gdpr, když neodpovědí tak je vymažeme definitivně, Jakub 
vyrobí tlačítko na gdpr a link, zkontrolujeme text emailu , bude aktivní 3 týdny pro 
odpovědi, potom rozhodneme o vymazání kontaktů kteří nechtějí od nás dostávat 
žádné informace 

  
máme  skupiny pro mailing: 

- Aktuální členové - aktuální členství platí do konce března, to jsou ti co zaplatili 
minulý rok  plus nováčci 

- Transmise - bývalí členové a lidé s transmisí 
- Veřejnost - ostatní lidé bez transmise nebo neověřená 

Každý člověk může být jen v jedné skupině! 
 

2) Jakub  úkoly -  
- upraví a propojí v  get response aby se informace automaticky přenášely a nemusely 

ručně zapisovat do několik adatabázá 
-  přihlašovací kontakty do dzogchen.net zatím  je přístup  na koordinátora členství Ivu, 

bylo by dobré zjistit jestli nejde udělat připojení ne na člověka ale na admin 
- udělá nově vytvořené skupiny pro emailing,  
- Kuba udělá novější verzi databáze na našich stránkách a old dzogchen se zruší  



:-) ten toho tedy má hodně…:-) přijde na březnovou schůzi ,všechno  má být funkční do 
konce března, děkujeme Kubo 
 
 
hromadné emaily budou mít lidský text s odhlášením pracuje se na tom 
nový web - pracuje se na tom 
retreaty: 

- proběhlá jantra - budeme požadovat zálohu nevratnou na kurzy  protože lidé kteří se 
zaregistrovali nedorazili (a chtěli vrátit peníze)  kurz  mohl být v gompě nemuseli 
jsme platit velký nájem, v tělocvičně,  zkusíme se zeptat v Amazing move jestli 
nebudou mít lepší podmínky než v Masné 

- Lukáš Chmelík v Olomouci - zatím není nikdo  zaregistrovaný 
- Mandaráva v Phendelingu- zatím  jsou zaregistrovaní dva, pošleme ještě jednou 
- Namkha s Pavlem - nevíme 

  
co dělat s nováčky kteří nemají transmisi 
 

- Elio Guarisco  přilétá 16.4-24.4    25.4.  odlétá, koordinátor Ondra, komunikuje 
- meditační víkend v Táboře s LUkášem CH. - nabídnout v komunitě 
- Milan Polášek V Táboře - bude na podzim 
- Jantra plus  harmonické dýchání prohlubovací středeční  jantra - modří zjistí, jestli 

bude 10 týdnů pokračovací nebo jestli to třeba nebude víkend  Martina 
- Rita Renzi - Martina napíše Petře jestli organizuje 

 
1024 eur nasbíráno na dzamling gar 
 

- Steve Landsberg - hradíme pouze jednu letenku z Polska 
- Léto s Fijalkou - je vytvořený program, tvoříme ceny 
- Transmise v Itálii - máme skupinu probíhá vysvětlování 
- Losar - příprava probíhá, tombola máme málo věcí do tomboly, vybírají se i od firem 

na tržišti, aukci Jarmila prostudovala, neprodané obrazy budou vráceny, obrazy 
budou vydány až po zaplacení, za žluté bude na Losaru Jarmila přes peníze, Lukáš 
dopracuje pravidla aukce pošle Jarmile ke kontrole  

- Zoli - nebude o vánocích v Phendelingu je v zahraničí 
 

- nástěnka - modří budou dělat s Matějem Bošinou po Losaru 
- email výzva na zaplacení členského by měla jít znovu,  
- přeložit motivační email o členství poprosíme Fijalku CZPC 
- máme dvě hospodářky - Květu a Denisu, práci si rozdělí pro jednoho je toho moc, 

Květa bude dělat účetnictví, Denisa účty a každodenní kontakt s gakyilem, 
komunikace fuguje, skvělé 

-  v březnu poslat email že hledáme gakyily na další období, bude jich hodně končit 
- fotografování a zveřejnění fotek účastníků na facebooku a jinde, i focení podléhá 

souhlasu účastníků když se dá poznat na fotografii,  ve formuláři napsat že účastí na 
akci souhlasíte s uveřejněním fotografií pro naše komunitní potřeby, vymyslíme 
řešení, kdo nebude chtít může to dát vědět 



- internet - Martin udělá výzkum internetu v Phendelingu 
- sekačka - LUkáš poslal výběr, červení provedou výběr 
- střídání geků - Michal zavolá gekům a jistí jak jsou připraveni k přesunu, zjistit kdy 

přijede Janči 
 

 
přespávání v gompě - v gompě přespává mnoho lidí, není to možné, žlutí vymýšlí řešení do 
příští schůze  
členové kteří přispívají na gompu 350 Kč mají 5 nocí zdarma, při výjimečných situacích nad 
5 nocí 300 Kč max 8 nocí 
členi kteří nepřispívají platí za každou noc 100Kč z 5, nad 5 nocí 300 Kč 
nečleni s transmisí 300 Kč / noc, max 5 nocí 
pro registrované na probíhajícím komunitním kurzu členi / nečleni za 100 kč /noc,  
bez transmise neubytováváme 
hlasovat budeme příště 
 
A 
 
 
  


