Výroční valná hromada Komunity  1.11. 2003


1.	Shrnutí činnosti jednotlivých  gakyilu za uplynulý rok:

ŽLUTÁ:

Libor Juška – závěrečné hodnocení financí, příjmy a výdaje. Podrobná finanční zpráva je u Libora. 
- Peníze, které se získaly za retreat s Rinpočhem a měly být předány  Shang Shungu a Asii byly odeslány, což se projevilo i vstřícnějším nastavením Merigaru k Československé komunitě (50% sleva na letní retreaty atd.).
- Stále značná část lidí nezaplatila za SMS, takže budou vyřazení z adresáře a také ne všichni plati za gompu (Lotus). Seznam platících je ve skřínce, od ostatních se má vybírat poplatek 50,- Kč.
  
Káča Ošancová: registrace členů; víc jak dvě třetiny nových členů nedodali formuláře a fotky potřebné k vyřízení registrace s Merigarem, takže se nepodařilo ve věcech členství udělat takový pořádek, jaký by měl být. Pozitivní je, že s Merigarem se komunikovalo poměrně dobře a vycházeli vstříc, chaos byl tentokrát spíše na naší straně.

Alena Jarkovská: se omluvila, že díky mateřským povinnostem se jako žlutý gakyil nijak aktivně nepodílela. Nabídla na příští rok svou funkci.

ČERVENÁ:

Láďa Firsov: omluvil se, že díky zdravotním problémům posledních pár měsíců jako gakyil moc  nefungoval, též nabídl svou funkci. Měl kromě toho na starosti všechny audio materiály, nahrávky je možné stále si Ládi objednávat e-mailem, telefonicky nebo osobně. Vyskytly se problémy s digitalizací některých nahrávek.

Tereza Stárková: shrnutí aktivit  nejen červené sekce  za loňský rok 
-	hledání gompy, nalezení několika prostor, žádný z nich nebyl zcela vyhovující, situace   se nakonec vyřešila změnou podmínek v Lotusu – rozšíření služeb, které nám poskytuje Lotus (ganapudjy, víkendové retreaty apod.)
-	retreaty, které proběhly: 
1.	retreaty s učiteli: Čö s Constantinem Albinim, Jantra jóga s Oliverem Leickem, 
      Tanec vadžry s Ritou,  Jantra jóga s Laurou.
           2.   retreaty soukromé – povedlo se postavit tee pee u Radima, proběhl retreat na   
                 Čö, v červenci týdenní retreat, na který ale skoro nikdo nepřijel
3.	letní retreaty v Merigaru a s tím spojené organizační záležitosti jako rezervace kempu, vyřizovaní work  exchange apod.
-	retreatové centrum – několik pokusů, při bližším zkoumání se místa ukázala jako nevyhovující, Arnošt dodává, že očekávaný finanční příspěvek od rakouské nebo německé komunity momentálně nelze očekávat. Mají svá retreatová místa – Gerdův statek apod.
-	rozesílání SMS – funguje, ganapudjy se rozesílat už nebudou, na webu a v Zrcadle jsou termíny a časy, kdy se pudjy konají.

Bára Blažková: nepřítomna, jako gakyil nefunguje též už delší dobu, její funkce je dispozici.


MODRÁ:

Alan Jarkovský: hlavně komunikoval s učiteli, organizace retreatů, zajišťování ubytování 
a letenek pro učitele, odvoz pro učitele apod. Nabízí na příští rok svou funkci k dispozici.

Arnošt Kořínek: komunikace, organizace a zařizovaní všeho možného...zejména:
Koordinace překladů -  hojná a stále se zlepšující produkce, i když překlady některých knih a textů ještě nejsou hotové, protože řada lidí nesplnila úkoly, které si vzali. Týká se to například Vzácné vázy, hotové jsou zatím jen první čtyři kapitoly.
Zrcadlo – letos pěkná 4 čísla, ale přispívá jen velmi málo lidí. Potřeba zapojit více lidí.
Web - dohled nad aktualizací a postupným doplňováním textů i dat...je stále bohatší.
Schůze gakyilu - probíhaly pravidelně a funkčně, avšak bez většího zájmu ostatních.
Retreaty, výklady praxí, ganapúdži apod. - vše proběhlo dle předem stanoveného plánu.

Celkové shrnutí činnosti gakyilu – zdá se, že určitá část úsilí gakyilu padá na nepříliš úrodnou půdu, zejméne co se týče organizace toho nejdůležitějšího - retreatů. Často chybí zpětná vazba a nové členy se nepovedlo zapojit prakticky vůbec, (i na této výroční schůzi je přítomno jen minimum nových členů). Zájem aktivně se podílet na činnosti komunity je převážně minimální. Z toho budeme vycházet i v příštím roce - konec servisního nadstandartu, je potřeba, aby se zapojily všichni a gakyil dělal to, oč lidi skutečně stojí. 

Další aktivní lidé:

Web : Interní stránky spravuje a vylepšuje Jiří Buček, díky jemu jsou webové stránky ve velmi dobrém stavu, jsou zde aktuální informace atd. Do budoucna by to měl být nejhlavnější informační a komunikační zdroj, je ale potřeba, aby si členové zvykli je skutečně navštěvovat.

Jirka Rys – velké zásluhy za tisk a vydávání textů, design obálek atd. Kromě toho kopíruje videokazety – je třeba dát na web Jirkův mail, aby se lidé obraceli ohledně videokazet přímo na něj a ne na Láďu
Jolana Šorová – obětavá práce na překladech, navíc převzala za Martina Panského knihovnu, ale vzhledem k tomu, že se bude asi přesunovat do Německa bude mít knihovnu na starosti Danielka. Jolana udělala další inventuru knih, stále se řadu titulů nepodařilo dohledat. 
Magda Hamsíková a  Marek Nespěšný – díky nim vychází Zrcadlo. Apel, aby lidé posílali nějaké příspěvky a posílali je včas. Zrcadlo vychází jednou za tři měsíce.
Korektury dělá Daniela Varadínková, Jolana Šórová a Honza Lekeš.
Dalšími aktivními lidmi jsou členové překladatelské skupiny.

SLOVENSKÁ KOMUNITA:

Lukáš Chmelík:
-	Slov. Komunita stále není registrována jako občanské sdružení, takže nemůže ani vybírat členské příspěvky
-	 velká rozptýlenost komunity po Slovensku , malé buňky v jednotlivých městech
-	postavena dark reteratová kabinka, není celoročně obyvatelná, v zimě a když je moc horko se tam nedá být.
-	proběhla řada retreatů, SMS s Jakobem Winklerem, kromě toho řada interních retreatů.
-	Webové stránky www.dzogchen.sk


2.	Aktuality a věci ke kterým by se měla komunita vyjádřit

- Vydávaní textů a knih.
     Potřebujeme nalézt vhodná pravidla (účetnictví a pod.) pro vlastní vydávání knih, i když máme publikační činnost zahrnutou v povolených aktivitách sdružení.
    Texty se nebudou financovat z jiných zdrojů komunity.   
    Neustále se ztrácí se texty i knihy., z čehož vyplynulo zpřísnění pravidel.
    Diskuse, zdali trvat na tom, aby byly texty co nejlevnější nebo ne - odhlasován trochu velkorysejší přístup tj. barevné obálky a pod., nesousí sebou i mírné zvýšení cen. 
Cena publikace by pro členy komunity měla být: výrobní cena (tj. sazba,tisk, honorář za překlad, poplatky za autorská práva, atd.) + 15%. Pro nečleny ještě navíc + 10%
    Dále bylo odhlasováno, že intenzivní práce na výrobě textů bude honorována (udržení a další zlepšování současné kvality v podstatě neumožňuje jiné řešení).
    Další otázka, zdali CD mají být s barevným přebalem nebo ne, odhlasováno, že ano, což také trochu zvýší jejich cenu na:   CD    =  75,-  ...(i s barevným přebalem)
                                                            MP3 = 105,- …(i s barevným přebalem)


 -  Tanec Vadžry: 
Skupinka, která absolvovala retreat s Ritou se pravidelně (jednou za 14 dnů) schází na tanec v ZŠ interbrigády v Dejvicích. Od nového roku předběžně přislíben lepší prostor v taneční škole (Alan).
Zatím naplánované termíny tance do konce roku jsou:  7.11., 21.11., 12.12. 

- Studijní skupina SMS
Arnošt ji dává dohromady. Překlady prvních čtyř kapitol a podklady k fungování již byly rozeslány, ale zatím se mu nepřihlásili téměř žádní zájemci.

- Celosvětové transmise
Nutno najít nový prostor - v Lotosu nás již ve 4h, resp. 5h ráno nechtějí...


3.	Plány na příští rok:

  Retreaty s učiteli:
1. S.M.S. s Constantinem Albinim
2. Tanec vadžry (konkrétně na Píseň Vadžry), s Margit Martinů, která se již uzdravuje a má možnost vlastního ubytování v Praze. Na jaře/začátku léta (Alespoň týden)
3. Kurz s Dr. Nidou - určený i širší veřejnosti věnovaný tibetské medicíně
4. Jantra jóga – 3. série, nejdříve na podzim nebo v zimě 2004


  Vlastní retreaty:
1. Odhlasováno, že v létě bude velký 10-denní intenzivní retreat v teepee u Karlových varů. Pravděpodobně začátkem prázdnin, spojen se svátky Cyrila a Metoděje, t.j. 2.- 11.7.
2. V Lotosu se budou na jaře konat již dříve rezervované retreaty na praxe ze základního stupně Santi Maha Sanghy. Podle zájmu se pak buď rezervují další termíny nebo ne...  
3. Intenzivnější praxe (miniretreaty) vždy před dny celosvětové transmise.

  Nováčci: 
Někdo si stěžoval na nedostatek vstřícnosti ve vztahu k nově příchozím – úvaha (Tereza) nad možností určit několik asistentů, kteří by byli pověřeni věnovat se nově příchozím a vysvětlit jim alespoň základní věci. Protiúvaha (Arnošt) na téma angažovanosti a většího zájmu o nové lidi u všech starších členů komunity... 

4.	Volba nového gakyilu

    Dopadla neúspěšně, vzhledem k nedostatku zájmu přítomných nabídnout tuto službu se podařilo dát dohromady pouze žlutou sekci. Volba se bude opakovat na příští schůzi, až se najdou nějací kandidáti, nejspíše na den Guru Padmasambhavy 03.12.

Prozatím:

Žlutá:
Libor Juška
Jiří Rys
Kateřina Ošancová

Modrá: 0
Arnošt souhlasí zůstat ve funkci gakyilu pouze pod podmínkou, že bude mít lepší podmínky na práci než letos...(kompletní fungující gakyil + domácí přístup na internet)

Červená: 0
Tereza Stárková souhlasí zůstat ve funkci, ale také jen pokud na to nebude sama.

Hledá se tedy nejméně jeden modrý a jeden červený ganci.


