Velká schůze Dzogčhenové komunity 29.10.05


1.	Shrnutí práce gaykilu za minulý rok (modří, červení, žlutí + změny ve složení během tohoto roku)
2.	Yesheho reorganizace komunity, členské příspěvky a kolik procent budeme odvádět našemu garu
3.	Webcasty
4.	Gönpa
5.	Karmajóga (pro zkoušku SMS je třeba prokázat práci pro Komunitu)
6.	CZPC, překlady a nový koordinátor Daniela Varadínková
7.	Budování mandaly v Černolicích (Otto)
8.	Tai
9.	Retreaty v Čechách na další rok
10.	Pozemek či komunitní centrum
11.	Volba nového gakyilu
12.	Ganapúdža


1)	SHRNUTÍ
a)	modří:
1.	Organizace oslavy Losaru  jako benifiční akce s tombolou a dražbou na podporu A.S.I.A. (výdělek asi 15 000,- kč)
2.	Organizace retreatů (Avalokitéšvara a Constantinem Albini, Gurujóga bílého A u Bímů, 3.série Jantrajógy s Laurou Evangelisti, Kumbhaka s Fábiem Anrico a týdenní retreat na praxi Mandaráva s Ninou Robinson, Tanec s Margit Martinů a tento retreat na Zelenou Táru)
3.	Organizace videotransmisí (14 dní předem výklad, funguje to i v jiných městech než v Praze, v Brně i v Plzni) a webcastů (jako bonus pro členy Komunity Dzogčhenu je připraveno na příští rok 11 webcastú z Margharity-viz dzogčhenové stránky)
4.	Zajištění ubytování pro členy komunity v Merigaru (camp, Robin)
5.	Vznik CZPC a otázka vyplácení odměn za překládané texty (poslali jsem email s výzvou aby každý vyjádřil svůj názor, odpovědělo málo lidí)
6.	Pozvání Rinpočheho do Prahy (nejprve jsme chtěli, pak na Rinpočheho výzvu nezvat ho jsme od toho upustili)
7.	Spolupráce se Slováky (vydávání knížek: Šitro ve Slovenštině – ano)
8.	 Otázka přejití ze statutu o.s. na „náboženskou skupinu“ (původně návrh Arnošta), ale bylo zamítnuto z důvodu kontrol a papírování 

Plánované retreaty :
Constantino Albini: úvod do praxe kontemplace
Laura Evangelisti: jantrajóga pro začátečníky- osm pohybů a 4.série (březen 2006)
Adriano Clemente (správná výslovnost praxí)
Jim Valby (SMS)
Fabio Anrico (Kumbhaka)
Nina Robinson (Mandaráva)
Jakob Winkler (Šitro)


b) žlutí
Celková tendence byla směřována ke stabilizaci výdajů a definování toku financí uvnitř Komunity
1. texty
vznikl fond CZPC, který bude zahrnovat veškerý tok financí vztahující se k vydávání textu. Počateční stav s ohledem na velké množství vydaných textu v roce 2004 je (zaokrouhleně – 15.000,- Kč)
	byl omezen omezení tisku a vydávání textů z důvodu výše uvedených, zároveň vsak  i z důvodu nedostatku lidí pro pomoc při tisku textů
dle vyúčtování za rok 2005  učiníme plán vydáváni a tisku textů pro rok 2006,  předpokládáme stabilizaci situace a znova rozjeti tisku textu (více nových textů pro rok 2006)
	o tisk se momentálně stará Majda s Alenou, skládání textů a odnos k tiskaři na sešití a ořez : červení
	evidence a začlenění do dharmashopu – žlutí
2. dharmashop a knihovna:
knihovna je rozšířena o několik nových zajímavých knih – dar od L. Chmelíka pro knihovnu
a nové knihy z letošního nákupu v Merigaru
	zakoupena hra Pagchen
	doplňování dharmashopu : 
doteď jsme měli povoleno kopírovat nahrávky originálu a prodávat je za nižší ceny, bohužel do budoucna nám není povoleno v tom pokračovat
archiv komunitních CD a DVD má u sebe J. Rys, který se doteď staral o výrobu kopií
	nakupujeme od Bua přes Míšu Bímovou různé další zboží do krámku
	děkujeme za pomoc s dharmashopem Jiřince Švamberkové
3. komisní prodej:
 -    komisní prodej do mimopražských komunit – vždy kontaktní osoba z daného města
	distribuce textů pro veřejnost :
	v Praze máme 4 distributory, ale nejvíce aktivní je jen jeden: M.Veselá, která udělala  dobré háčky u Dobry a v Neoluxoru / nicméně děkujeme i ostatním

Mimopražší: P.Sobek –Brno, K.Zámečník : Olomouc, J. Buček :Plzeň, J.Pivodová : Tábor
4. inventura knihovny - byla provedena 2x 
5. vyřešení dluhu s Dharmagaiou– dluh splacen v plné výši
6. nová smlouva - uzavřena smlouva mezi Dzogchenem-Dharmagaiou a Mirrorem o vydání knihy Nauky Prvotní moudrosti
7. účetnictví za retreaty -  výdělek z retreatů  byl dán do spec. obálky na koupi Lingu máme 30.000 z retreatu  s Fabiem
9.	členské příspěvky
-  máme v tomto roce 105 členů, bylo vybráno zaokr. 136.000 Kc, do Merigaru jsme odevzdali
    zaokr. 75.000,- Kc, z čehož nám 2000 euro zřejmě vrátí
-  průkazky v letošním roce nestihl Merigar vytvořit, doufáme že budou v příštím roce
9. gonpa
v únoru zaplaceno nepředpokládaně zaokr. 13.000,- za vodné stočné
	deficit  v měsíčních platbách červen – listopad průměrně 3.500 Kč 
10.  sponzorské dary ostatním
dar společnosti ASIA zaokr. 19.000,- Kč
	dar časopisu Mirror zaokr. 750,- Kč
Návrh adopce tibeťánka komunitou (projekt ASIA)  od r. 2006– nadšeně přijato
2. INFORMACE O REORGANIZACI KOMUNITY
přložený text od Yesheho bude viset  na webových stránkách. Od příštího rolu najíždíme na stejný systém poplatků jako v Merigaru, to znamená člověk s měsíčním příjmem větším než 700 euro, což odpovídá asi 21. 000,- kč musí zaplatit za členství odpovídající částku což je 129,-euro a stane se „obyčejným“ členem (ordinary member), zvýhodněné členství se týká lidí, kteří mají příjem nižší než 21.000kč. také je možné stát se podporujícím členem a mít díky tomu nejrůznější výhody (viz příloha).

3. WEBCASTY
Jedním z výhod členství se stává možnost poslouchat webcast. Změnou u webcastů je následující, nemáme možnost již webcast sledovat z domova nebo ze zaměstnání, každý zvlášť..ale společně v gonpě, nebo v jiném společném prostoru. Zatím webcastový zpravodajové jsou v Praze Honza Trupl, v Plzni Jirka Bůček, v Brně Pavel Sobek. Webcastů bude během roku 2006 asi 11.

4.GONPA
Na konci schůze se rozpoutala bouřlivá diskuse o placení gonpy. Z loňského růžového vidění a jednoduchosti placení gonpy jsme byli již v únoru vytrženi 10 000 nedoplatkem za vodu. Díky tomu se zvedla částka z původně avízovaných 250,- na měsíc zpátky na 300,-. Ti kteří si však zaplatili gonpy na celý rok dopředu toto vyrovnání nepostihlo (z 35 platících je 16 těch kteří ušetřili celkem 1100,- oproti těm co platí 300,- každý měsíc, celkem to dává částku 17 600, o které gonpa tak přichází..). závěry- kontaktovat a informovat lidi o stávající situaci, zatím je odhlasováno brát peníze z komunitních peněz…
Problém gonpy jako prostoru- téměř všichni si přejí stávající gonpu opustit, jen o něco málo větší polovina přehlasovala otázku, zda dát výpověď hned nebo až si najdeme nový prostor. Zatím tedy výpověď nebyla dána a Libor Malý vyhlásil soutěž o 10 000,- pro toho kdo najde nový odpovídající prostor pro gonpu do 1.12.05. takže hledejte!!!  

6. CZPC
veškerá práce na textech není placena, vše je karmajóga. Všechny texty kontroluje Margit Martinů. Všichni kdo mají chuť překládat nebo se jinak podílet na práci na textech s naukou jsou vítání.

7. MANDALA V  ČERNOLICÍCH
Otto buduje na svém pozemku venkovní mandalu pro tanec vadžry. Byla odhlasována částka 25.000,-Kč jako příspěvek, další 25.000 doplatí tanečníci a zbytek sám Otto. Mandala nebude sloužit velkým reteatům, bude spíš pro lidi, kteří se praxi chtějí intenzivněji věnovat. Mandala nebude moci býti majetkem Komunity, neb pozemek Ottovi nepatří.

8. TAI
Jitka Tumapachová potkala před několika dny konečně po dlouhé době Tai, dceru Laury Evangelisti, pokud ji kdokoli z komunity potkáte, mluvte s ní, zjistěte jestli něco neoptřebuje a prosím kontaktujet Lauru nebo Fijalku.

9. POZEMEK
Dan Kučera, človějk s transmisí, nabídl komunitě věnování pozemku v Beřkovicích o rozloze 1000m2. Byla dohodnutá návštěva pozemku. O dalším vývoji situace budou všichni informaváni.

10.VOLBA GAKYILU PRO NOVÉ OBDOBÍ
modří: Jitka Tumpachová, Honza Vávra
červení: Honza Trupl, Gabriela Ouřecká, pomocník Jirka Bím
žlutí: Daniela Virágová, Alena Plasová + Kamil Polách (zvolen dodatečně na schůzce gakyilu 6.11.), David Tumpach jako poradce, Klárka (supervize)

