Výroční schůze - 10.7. 2004 na retreatu v Horách u Karlových Varů

A. Shrnutí loňského roku:

1) Modrá 
Arnošt končí v gakyilu.
Martin Černý – nepřítomen, omlouvá se. Shrnutí svého působení poslal mailem. Zařizoval především e-mailovou komunikaci. Nepokračuje ve funkci.

Aktivity: 
Texty – většina plánovaných textů vyšla, ještě 5 nebo 6 textů vyjde, pracuje se na knize Reprints from Mirror, kterou pak vydá L. Kolíbal.
Web – funkční, měly by být postupně vytvořeny tříúrovňové stránky a měl by začít fungovat internetový obchod s texty a knihami.
Retreaty – Constantino se neozval přes veškeré urgence.
Lotus – tlak na to, abychom Lotus úplně opustili, jemuž prozatím úspěšně čelíme.
Pozn.: Pozemek na Levém Hradci – budoucí meditační centrum komunity KTC (Komrskovi), možnost postavit si tam jako komunita chatku (za cca 30 tis.) a jezdit tam praktikovat. Na dark retreaty místo není vhodné.

2) Červená
Tereza Stárková končí, Magdaléna Hamsíková zůstává (resp.se přesouvá do modré sekce.)

Aktivity:
Gönpa – proběhlo stěhování, zařizování prostoru u Božích bojovníků. Prostor není úplně vyhovující, takže se výhledově bude hledat něco levnějšího, v klidnějším prostředí apod. 
Organizační zajíštění retretů – retreaty na jantrajógu, tanec vadžry, retreat s J. Winklerem a retreat na Mandarávu s Ninou Robinson, vše proběhlo O.K.
Komunikace, rozesílání informací, správa adresářů: Bylo vytvořeno několik adresářů na rozesílaní zpráv, pro členy, příznivce komunity apod., byly rozeslány aktivační dopisy.
Tanec vadžry – probíhá, páteční tanec na Nám. Interbrigády zrušen – obtíže s transportováním mandaly, aktuálně tanec běží 1 víkend v měsíci v Dobřichovicích v sále Dr. Fursta. 
Sídlo komunity - v Lotusu polooficiální, třeba legalizovat sídlo komunity u Božích bojovníků
Pozemek – hledání pozemku nebylo zatím prioritou, úkol zůstává. Možnosti koupit část nějakého pozemky s tím, že členové komunity by pak kupovali další části okolo.

3) Žlutí 
Chybí Libor Juška, takže schází aktuální přehled o celkovém rozpočtu. Libor Juška a Kačka Ošancová končí v gakyilu, Jirka Rys zůstává pouze jako supervizor do dalšího období.

Aktivity:
Účetnictví komunity - nedělá přímo Libor, ale účetní, žlutý gakyil má na starosti evidenci příjmů a výdajů komunity
Libor – funkce supervize, hlavní díl práce s vybíráním a proplácením peněz J. Rys. 
Vybírání peněz za gonpu – někteří platí pozdě, ale zatím nedošlo k žádným krizím. Platí se měsíčně 11 500 (nájem + poplatky).
Členské příspěvky – těžko se vybírají, lidé platí pozdě, někteří vůbec.
Kačka – administrativa členství. Aktuální seznam členů v roce 2004 byl zaslán do Merigaru.

Texty – koupil se tiskařský stroj, nákup financován ze sponzorských darů. 
(Možnost nabídnout zahraničním komunitám tisknout u nás.)
Výroba textů – J. Rys udělá instruktáž, zatím většina výroby textů ležela na něm, dále už takto nelze.
Prodej a distribuce textů – úkol pro příští gakyil vytvořit fungující systém distribuce.
(Bára Blažková se hlásí na distribuci v Písku, Honza –Hadrabva v Prachaticích)
Pomoc s výrobou textů nabízí J. Bím, Magda Hamsíková. 


B. Podoba textů – odhlasováno:
pro veřejnost texty s barevnými obálkami
	interní texty -  texty nad 48 stránek s barevnou obálkou, tenčí černobílé
	Zrcadlo – teď byla pauza, Magda měla státnice. Návrat k předchozímu modelu, že Zrcadlo je pro členy zdarma – služba členům, mimopražským se bude posílat. 

C. Členské příspěvky na příští rok - odhlasováno: 
Obecně se příspěvky těžko vybírají, příští rok snad bude díky Merigaru větší motivace.
Výše členských příspěvků na rok 2005 – odhlasováno: 
Základní sazba:  1 500 Kč
Se slevou:             1 200 Kč
Zvýšená sazba:     1 700 Kč 
	Nárok na slevu mají: studenti, matky na mateřské, důchodci, nezaměstnaní 

      a 2. člen v rodině.
	Příspěvky se platí nejpozději do března, pak zvýšená sazba + 200. Přirážka se nevztahuje na nové členy v Komunitě.

Cenové zvýhodnění všech retreatů, textů a nahrávek pro členy komunity – 30%

D. Program retreatů s učitely na příští rok:

→ Constantino – na podzim: Avalókitéšvara Khorwa Tongtrug 
→ Jantra jóga s Laurou – v zimě: Opak. 1. a 2. série + 3.série
→ Tanec Vadžry – opakování Šesti lók a Óm-Áh-Húm s Margit M. (termín neznámý)
→ Oliver Leick – na jaře: 7.lodžong (praxe ze Santi mahá sanghy) + pranajámy
→ Nina Robinson – zač.léta: týdenní praxe Mandarávy s čüdlenem (mimo Prahu)
→ Tanec Písně vadžry – snad na podzim 2005 


E. Volba nového gakyilu (se zač. funkčního období: září/říjen 2004)

Modrá: Fijalka Turzíková, Magdaléna Hamsíková

Červená: Otto Adamec, Jirka Bím

Žlutá: Jiří Rys, Daniela Virágová, Klára Markuciová

  


