
Zápis ze schůze gakyilu 16. 1. 2006 v pražské gonpě 
Koordinátor: Daniela Virágová 
Přítomní: Gabriela Ouřecká, Jitka Ilgnerová, Jan Vávra, Alena Plassová, Daniela Virágová, 
Jan Trupl, Jiří Bím, Klára Markuciová, Otto Adamec, Kamil Polách, Magdaléna Hamsíková, 
Jiří Kučmaš 
 
Zapsal: Jiří Kučmaš 
 
1. V kůlně tatínka Kačky Ošancové je uskladněno teepee. Kůlnu je třeba vyklidit. Jan Trupl 
teepee odveze k Ottovi Adamcovi do Černolic cestou na retreat v Lipencích 27. 1. 2006. 
Kačku vyrozumí Jan Vávra a předá její telefonní číslo Janu Truplovi. 
 
2. Retreaty: 
a) - Jim Valby dostal již 52 pozvání na retreat na tento rok, takže zatím nevypadá příliš 

pravděpodobně že by letos mohl přijet, přesto by bylo dobré napsat mu pozvání 
- Fábio by mohl přijet učit kumbhaku možná na podzim, jestliže se změní Rinpočheho 

itinerář   
- Adriano svůj retreat odložil na neurčito 
- Nina může přijet na podzim 
- také můžeme pozvat Jacoba na výuku Shitra, která loni odpadla 
- a Constantina, protože jeho retreat může být otevřený veřejnosti 

 
b) Všichni si přečtou informace o učitelích tance a jantrajógy. 
 
3. a) Retreat s Laurou je naplánován na 14. – 17. 4. 2006 výuka 3. a 4. série Janter  
a další hned vzápětí na 21. – 23. 4. 2006: výuka 8 pohybů pro začátečníky.   
Červení seženou tělocvičnu a ubytování. Až bude tělocvična objednána je třeba zrušit 
dubnovou rezervaci v Lipencích, nejlépe do 28. 1., kdy je tam retreat na SMS. 
 
b) Jitka napíše do Merigaru žádost o příspěvek na retreat s Laurou. 
 
4. Retreat na tanec Písně vadžry: jeho termín je v blízkosti termínu retreatu s Laurou a 
květnového webcastu, takže se k němu musí vyjádřit jednotliví zájemci. 
 
5. 25. a 26. 2. 2006 přijede Margit Martinů na tanec na mandale v Dobřichovicích a bude 
vysvětlovat změny v tanci Om Ah Hum 
 
6. 27. 1. – 28. 1. 2006 proběhne retreat na SMS v Lipencích, kde bude také přenos 
Rinpočheho retreatu z Margarity.  Dharmašop přiveze Jan Trupl, promítací plátno Magdaléna, 
a promítačku Jitka.  
 
7. Mění se ceny webcastů v pražské gonpě.  
Ti členové, kteří pravidelně přispívají na gonpu měsíčními poplatky, se jich mohou účastnit 
zdarma.       Ti, kteří takto pravidelně nepřispívají, zaplatí za účast 50,- Kč za jedno sezení.  
Nečlenové se mohou účastnit pouze otevřených webcastů a zaplatí 100,- Kč za jedno sezení. 
 
8. Cédéčka s MP3 záznamem webcastu se budou prodávat pouze těm, kdo se vysílání 
zúčastnili za 20,- Kč + dobrovolný příspěvek, aby každý mohl dobrovolně projevit svou 
štědrost. Peníze získané navíc budou poslány na účet Rinpočhemu. 
 



9. Daniela Virágová napíše do italského institutu Šangšung, aby se přesněji přeptala na: 
 Jestli je vůbec možné pořizovat nahrávky webcastů? 
 Kdo si je může objednat? Jestli je při tom zapotřebí rozlišovat mezi webcasty 

s omezeným nebo otevřeným vysíláním? 
 Jestli si nahrávku může koupit i někdo, kdo neposlouchal určitý webcast, ale obdržel 

předávanou nauku při jiné příležitosti? 
 
10. Nevyužité připojení na webcast, které bylo určeno pro místní centrum, nebude na poslední 
chvíli nikomu poskytováno k soukromému použití.  
 
11. Internetové stránky:  

 Změnu gakyilu zapíše Jan Vávra. 
 Platby na yellow a knihovnu aktualizuje Daniela Virágová. 
 Starnet bude fungovat zřejmě až do konce ledna. Libor Malý zakoupil nový server, 

který bude sloužit potřebám komunity, chvíli nefungoval odkaz na Starnetový server, 
ale teď je již v pořádku.  

 Láďa Prskavec s pomocí Jirky Vlčka programuje nové stránky. Do 1. 2. 2006 je 
nainstaluje u Libora Malého a pak je budou moci administrovat sami gakyilové.  

 Budou pouze dvouúrovňové a od 1. 2. 2006 budou mít nové přístupové heslo, které 
bude sděleno výhradně členům.  

 Tanec na mandale získá svou vlastní složku. 
 
12. Magdaléna dá informace o organizaci ASIA na nástěnku. Na velké schůzi byla 
odhlasována adopce jednoho Tibeťánka. Ptají se na ni i individuální zájemci, informace o ní 
bude i na veřejně přístupných internetových stránkách. Peníze na adopci se mají zaplatit buď 
jednou ročně do 31. 12., nebo dvakrát ročně do 30. 6. a 31. 12. daného roku. 
 
 
13. Členové gakyilu  mají dohromady k dispozici 2000,- Kč na měsíc na výdaje za 
telefonování, musí donést fakturu od operátora, nebo účet za tel.kartu. Také mohou požádat o 
proplacení nákladů na benzín za převážení věcí autem.  
 
14. Červení: 

 Gábina dotiskne 20 českých Tunbuků. 
 Předají si kontakt na Housara z tiskárny TM. 
 Udělají kampaň na karmajógu. 
 Gábina koupí nový vysavač v Tescu.  
 Jan Trupl věnuje do gonpy lopatku a smetáček a koupí lopatu a rýžové koště na 

udržování venkovních prostor. 
 
 
15. K tomu, jestli budou Lukášovi Chmelíkovi zaplaceny peníze za thangku Padmasambhavy, 
je zapotřebí vyslechnout vyjádření Davida Tumpacha na lednovém retreatu v Lipencích. 

 
 
Příští schůze se uskuteční 20. 2. 2006 v 18.30  
a jejím koordinátorem bude Honza Vávra 
 


