Zápis z výroční schůze 30.9.2006

1.	Přivítaní + seznámení s agendou
2.	Představení úloh jednotlivých barev g. včetně již pořádaných akcí v r. 2006, ale také akcí plánovaných do budoucna:
	
	MODRÝ GAKYIL
?	aktuální:  komunitní stránky, 
?	oslava Fabiových narozenin, 
?	retreat s Ninou na Mandaravu – shání se prostory max. 100 km od Prahy (kontaktovat Tomáše Böhma)
?	 po webcastu z Barcelony se bude provádět v gonpě 
?	plánované: SMS, tibetská výslovnost,  13-15.10. v gonpě možno společně praktikovat, 
	ČERVENÝ GAKYIL
	 aktuální: 
	nová gonpa, kde je třeba dořešit úklid kanceláře (možnost karma jógy) a dále využívání volného pokoje od listopadu.
	Hlasování:
	 Možnosti: 1. Nechat  pokoj volný, komunita přispívá 5000 CZK, 2. Pronajmout pokoj, komunitní příspěvek se sníží na 3000 CZK. Po hlasování: Pokoj se pronajme. Budeme se snažit pronajímat všechny čtyři pokoje.
	
?	KARMA JOGA. Je možnost přímo na místě vyplnit dotazník na karma jógu (jinak vysící v gompě). Při návrhu na karma jógu oslovolat „červené“, zejména studující SMS (úplatky min. 2000 Euro). 
?	Další možnost karma jógy: realizace návrhu Feng shui pro gompu.
	
	ŽLUTÝ GAKYIL
?	aktuální:
?	 komunita má 150 členů, informace o členských příspěvcích a placení gonpy (zvýšení na min. 350 CZK/měsíčně), 
?	apelace na pravidlené placení gonpy, 
?	z 8 letošních akcí a retreatů je zatím výdělek + 40.000 CZK (získané prostředky jsou směřovány k získání prostoru mimo Prahu), 
?	pozastavení výroby textů (aktivněji bude v r.2007), 
?	dočasně není povolení k vytváření kopií CD,MP3 (přechodná situace),
?	 komunita adoptovala tibeťánka (zatím není k dispozici foto), 
?	Hospodaření v r.2005 + 249 tis. CZK.
?	Tomáš Böhm převádí všechny VHS kazety v gompě do digitální podoby.
?		Dharma shop/knihovna: Michal Kuneš + kluci co bydlí v gonpě
?		Zatím není možno vypalovat CD z webcastů (komunikace stále probíhá)
?		Zopakování pravidel pro otevřené a uzavřené webcasty (pokud není k dispozici členské číslo 	je třeba požádat o provizorní číslo, ptát se na řešení nebo se spojit s někým kdo číslo má. 	pozn. post čísla již došly, nyní mají všichni)

	3. Překladateská skupina
Představení „czpc“
�	hledají se tiskaři, překladatelé, korektoři (možnost karmajógy),
�	6.10. se koná překladatelký seminář v Dejvicích (stále možnost se přihlásit), všichni zvaní 10.10. na velkou schůzi czpc v gompě, brzy vyjde buklet kapitol ze Vzácné vázy, Mandaráva, info o projektech k dopracování.
�	
HLASOVÁNÍ
	Návrh: financovat překladatelskou činnost pro urychlení a zajištění kvalitních 	překladů s tím že by se to odrazilo v ceně textů. Hlavní problém je nedostatek 	kvalitních korektorů. Bude vzato v úvahu samostatně mimo tuto schůzi 10.10. na 	schůzi czpc. Názor czpc: Pomohlo by to, např způsobem vytypování určitých titulů a 	hrazení jejich překladů pro jejich urychlení. 
Hlasování: schváleno, CZPC 	vypracuje návrh řešení na schůzce 10.10.

V případě návrhů pro czpc: využít fóra, zúčasnit se schůzek skupiny.

4.	Skupina Tance Vadžry
?	do pondělí se má schválit program tanců navržený Otou, 
?	existuje možnost tancování v Centru Prahy – kolektivní praxe, 
?	Mandala u Oty je dokončená – oficiální otevření je 7.10. Plán: možnost na mandale individuálně studovat tanec, info: fórum. 

Návrh: koordinace tanců s ostatními akcemi aby se nekryly. Komunikace gakyilu s Rikim Watzkou. Riki Watzka je koordinátor aktivit okolo tance vadžry.

5.	Zrcadlo
 V případě inspirativního článku, knihy apod. spojeného s naukou je možno přeložit a poskytnout pro uveřejnění v Zrcadle od kohokoliv.


	6.  VOLBA GAKYILU

 Barevně je vyznačen nový gakyil:
Modrá: Honza Vávra (odhlasováno), Honza Trupl (odhlasováno), Jitka Ilgnerová (odstupuje, ale bude pokračovat jako pomocník)
Červená: Gábina Ouřecká (odstupuje), Jirka Bím (odstupuje), Honza Trupl (přestupuje do modrého), Míša Zusková (odhlasováno), Tomáš Böhm (odhlasováno), Pavel Spanilý (odhlasováno)
Žlutá: Danielka Virágová (odstupuje), Kamil Polách (odstupuje), Ála Plassová (odhlasováno), Radana Lencová (odhlasováno), Michal Kuneš (odhlasováno)

7.	Shrnutí hledně komunitní reformy
Definice komunity

?	Prezident mezinárodního g. a zároveň ten kdo řídí reorganizaci je syn Rinpocheho Ješi. 
?	Princip fungování jako u řízení projektů (koordinátoři projektů vs. gakyil).
?	Cíl reformy: transparentnost toho, co se děje; spolupráce 
?	Klíčová slova a jejich význam: spolupráce, zodpovědnost, komunikace
?	Vize komunity a vysvětlení jednotlivých bodů: 12 základních bodů
?	Moderní společný komunikační nástroj: Databáze, pro 1. efektivní komunici, 2. přehled pro Rinpočehoco se kde děje, 3. jednotný způsob pro zabezpečení projektů
?	Hlavní jazyk komunity: Angličtina (schopnost přijímat nauku bez překladů)
?	
Vyplývající akce:
1)	zaregistrovat pro mezinárodní spolupráci
2)	vybrat referenta pro Čechy
3)	aktualizace stránek
4)	funkčnost e-mailu členů; vyzvání všem členům, ať si zřídí schránku
5)	copyrighty (fungování instituce pro zachování čistoty nauky a jejího správného šíření)
Detailní informace budou umístěny na web.

tashi deleg, děkujeme Evě Králové za zápis :-)







