Zápis ze schůze gakyilu 16.10.2017
Jarmila Malá
Petra Zezulková
Erika Motýlová
Mirka Šišková
Michal Sodoma
Tomáš Nutil
Viktor Varga
Petr Lisý
Martin Zmydloch omluven
Květa Švédová - skype
Jakub Štorek - skype
Michal Kuneš - koordinátor CZPC
1) Jnánadákiní rtr - Steve Landsberg koordinátor Michal Sodoma
2) karmajoga 3.12. v gompě
3) polštářky Libor souhlasí s použitím v Eastu
4) Losar 17.2. a 16.2. pro přípravu, poslat výzvu na koordinátora
 Jarmila bude dělat peníze, deathline do konce roku na zrušení akce,
5) k narozeninám NNR uděláme video na schůzi tanec Khaita
6) registrace před zahájením schůze Petr Lisý zjistí počet členů kteří můžou volit, bude
vybírat peníze
7) celokomunitní schůze 21.10.2017 - příprava programu:
- 14h zahájení - praxí Zelená Tára povede  Magda
      -    Jarmilka přečte program
       -   prezentace barev:
- červení -  co udělali/ plánují , Erika - hledáme karmajogíny
- modří - rtr proběhlé a následující akce a retreaty, plán na 2018, výsledek ankety o
retreatech, systém plánování rtr,  představit modrou práci, hledáme modrého,
-  hledá se koordinátor na Losar
- žlutí- Petr otázky členství, kolik lidí z přítomných může hlasovat na schůzi
- nová pravidla organizování retreatů po finanční stránce,  hledáme asistenty
/koordinátory - Mirka,
- CZPC - prezentace - Mirka -představení 24 členného seznamu rozpracovaných
textů,
24 členný seznam rozpracovaných textů k 21.10.2017
1. Mandarava barevný tunbook
2. Guru Traggpur

3. Guru Árja Tára a 21 chvalozpěvů

4. Jóga vznešené Táry - malá brožurka
5. Ozer čenma

6. Cyklus dne a noci ve vztahu k upadéši Šrí Vadžrasatvy
7. Longsal 7
8. Gurujóga

9. Longsal 5

10. Život Padmasambhavy

11. Velké příběhy Garab Dordžeho, Mandžušrímitry, Šrí Simhy, Vimalamitry
12. Komentář k ngondru - revize

13. Esenciální instrukce k praxi Gomadévi
14. Kumar kumari Jantra Jóga

15. Teaching on Lojongs, Rushens and Semdzins
16. SMS preliminaries - revize
17. Shine and Lhagtong

18. Mandarava Tsalung practices
19. Dorje Trollo

20. Krátký životopis Adzam Drugpy

21. Praxe dlouhé hoživota nesmrtelné dákiní Mandarávy - revize

22. Oral instructions on the Yoga of Prana for Clarity and Emptiness
23. Healing with Yantra Yoga
24. Schody k osvobození
-

-

-

-

seznam odsouhlasen všichni pro
 Michal KUneš - podrobně rozpracovanost, na které knihy se můžeme nejdříve těšit,
Petr Lisý - plán na příští rok  -  vysvětlení pozastavení nabírání dalších textů k
překladu do stavu kdy jich bude rozpracovaných pouze 5 o
 dsouhlaseno
plán na 2018 1  větší a nějaké menší budou připravené , 1 větší je Teaching on Thun
and ganapuja, navrhované menší - Vajra Armor, Slovníček, hlasování 8pro,
financování Jarmilka - preferujeme karmajogu, návrh na změnu financování
koordinátora za publikovaný tisk se vyplácí koordinátorovi odměna 5000Kč, (ne
měsíčně),dále jsou zde menší odměny které budou zohledňovat vedlejší práci
koordinátora na jiných projektech, články atd, do 10000Kč ročně,  h
 lasování souhlasí
8 všichni,
koordinátor se platí z účtu  czpc
koordinátor nemá kompetenci rozhodovat o přibírání nových textů k překladu,
komunita nebere odpovědnost za takto překládané (mimo 24 členný seznam) texty,
náměty na knihy musí být prezentovány gakyilu, ten rozhodne - o
 dhlasováno všichni
Květka prezentace rozpočtu,
volení modrého gakyila představení uchazečů,
gompateam prezentace Aleš Erika

Phendeling prezentace Jakub,  2018 - dormitory, jídelna - kamna krb z před 3 lety,
venovní posezení a ohniště, Libor kdysi slíbil přispět na kamna je potřeba znovu
domluvit Jarmilka
- nový možný budoucí projekt  solární mandaly prezentace na konci Pavel Spanilý
zatím se neschvalovalo, jen možnost a návrh, doporučujeme až po dodělání
otevřených velkých projektů
- prezentace -stupa - Vítek Pepa
- prezentace - dark - Filip
- prezentace - Merigar East - Magdička
- prezentace - Evolution creations - Magdička
- Aukce na podporu našich komunitních projektů povede Filip a Erika, Erika připraví
předměty a přiveze do Phendelingu
- NNR narozeniny - natočíme Khaita tanec video 20 sekund,  natočí Michal Kuneš má
kameru, tanec připraví Petra s Erikou
- závěr - Ganapuja povede  Magda
volná zábava :-)
-

8) změna financování Michal KUneš - promyslel, souhlasí s návrhem, za publikovaný tisk se
bude vyplácet koordinátorovi odměna 5000Kč, dále jsou zde menší položky které budou
zohledňovat vedlejší práci kterou koordinátor nebude moci udělat jako karmajogu, h
 lasování
souhlasí 8 všichni - děkujeme Michalovi, koordinátor se platí z účtu  czpc
9) jídlo oběd, guláš - Viki Martin, snídaně v neděli doporučen á cena 160Kč plus dobrovolný
příspěvek na program
10) další schůze gakyilu 5.11. v 17hodin
11) odpovědi na anketu obnovení členství Petr, někteří mají problém finanční,  něco
odpustíme, zeptat se kolik může zaplatit
                                                                        A

