Velká komunitní schůze 22.9. 2007

Přítomno: 34 členů
-------------------------

Program:
-------------
- Prezentace výsledků jednotlivých částí gakyilu – správní rady za rok 2007
- Volba Gakyilu – SPRÁVNÍ RADY na rok 2008
- Regionální koordinátoři – stav a jejich volba pro další rok
- Sponzorování vzdělávání potencionálních učitelů, osobních ústraní členů o.s.
- Zástupci české komunity pro Merigar East (Rumunsko)
- Komunitní centrum


První část Schůze
---------------------------

Prezentace Modrý Gakyil (Jan Vávra, Jan Trupl):
--------------------------------------------------------------
Úloha a kompetence modrého gakyilu:
	komunikační a organizační aktivity, komunikace s Čhögjalem Namkhai Norbu, italskou kanceláří v Merigaru, s Shang Shung Institute (dále jen SSI)
	zastupuje v české vydavatelské a překladatelské skupině (dále jen CZPC), kontroluje vydávané a tištěné materiály – např. zpravodaj Zrcadlo, plakátky, pozvánky apod.
	organizuje aktivity občanského sdružení po stránce myšlenkové – navrhuje organizované kurzy a retreaty a shromažďuje od členů podněty pro organizace kurzů, vzdělávání a dalších potřebných akcí
	zajišťuje komunikaci se zájemci o nauku, organizuje přípravu na celosvětovou transmisi 


Hlavní uskutečněné aktivity v roce 2007:
tanec vadžry – organizaci a návrhy na kurzy si řídí samostatná taneční skupina (její samostatná prezentace viz dále) ve spolupráci s gakyilem
7. Lodžong s Oliverem Leickem, Snová jóga s Michaelem Katzem, Šitro s Jakobem Winklerem
	Čhökji Ňima Rinpočhe – návštěva a přednáška (http://www.rangjung.cz/)
	- do Prahy jej pozval profesor FF UK Jiří Holba ve spolupráci s Helenou Komrskovou a o.s. Dzogčhen. Všechny tyto tři subjekty se podílely na přípravě, koordinaci, realizaci a financování akce.
	- na základě předaných praxí se 9. – 11.11. 2007 chystá retreat, který organizuje H. Komrsková
	- s retreatem byl i oznámen Čhögjal Namkhai Norbu a ten s jeho realizací souhlasil
	- příjmy: na přednášku přišlo 243 lidí, ze vstupného tedy byly příjmy přibližně 25.000,- plus finanční dary Rinpočhemu 
	- náklady: cesta, ubytování, dar a jídlo, dohromady asi 80.000,- 
	- na ztrátě se podílí výše zmíněné 3 subjekty

	LOSAR – oslava nového tibetského roku s výtěžkem pro A.S.I.A. Onlus
	- zúčastnilo se ho 600 lidí, 60.000,- byl výdělek pro A.S.I.A., tím jsme přispěli na 2 děti na 3 roky a 1 důchodce na 1 rok

	- bylo by dobré, aby se někdo chopil komunikace s adoptovanými dětmi a napsal jim odpovědi na dopisy, které zasílají (jsou k vidění na nástěnce v gönpě)
	- nyní je třeba rozhodnout, co s organizací na příští rok a vykomunikovat to s ostatními skupinami

Ještě se  v tomto roce uskuteční:
přípravný kurz SMS, který povede Igor Berkhin v termínu 13.-21. října. Bude probíhat hlavně o víkendech a doplňující akce se uskuteční večer, v rámci retreatu bude také veřejná přednáška na téma Buddhismus a dzogčhen 16.10.2007
	základní kurz Tance vadžry v Brně, prohlubovací kurz Tance písně Vadžry s Primou Mai

Plány pro rok 2008:
- příští rok bude kurz s Jimem Valby z USA na přípravné praxe SMS – přelom května a června 
- další program navrhne stávající modrý gakyil s nově zvoleným pro rok 2008

Další uskutečněné projekty:
vytvoření nových internetových stránek www.dzogchen.cz (design, obsah, fórum). Gakyil děkuje za odvedenou práci na tvorbě stránek Ladislavu Prskavcovi, Oskaru Kalašovi a Michalu Kunešovi za jejich zprovoznění a design a firmě LMC, která se sponzorsky podílí na provozu webu. Informace, návrhy, chyby a další podněty pro stránky zasílejte na info@dzogchen.cz.

Prezentace červeného gakyilu (Pavel Spanilý, Tomáš Böhm, Michaela Zusková):
-------------------------------------------------------------------------------------------------
	organizace a zajištění chodu gönpy
	zajištění prostorů pro retreaty a jiné akce organizované o.s. Dzogčhen

zajištění ubytování, jídla a dalších potřebných věcí pro učitele
tisk textů
organizace karmajógy (zájemci o Santi mahá sanghu musí mít evidovanou karmajógu a je třeba ji proto hlásit červeným)

V roce 2007 bylo realizováno:
- Protihluková stěna v gönpě
- Feng shui gönpy (Libor Malý sponzoroval 30.000,-)
- Vytištění textů
- Shánění prostorů pro retreaty
- Tisky: Videotransmise, Zrcadla (1, 2/2007), malý dotisk Tunbooku, SMS 3. a 4. kapitola

Prezentace žlutého gakyilu (Radana Lencová, Michal Kuneš, Alena Plassová (Vávrová)):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	organizace finanční stránky o.s. Dzogčhen

provoz a finance dharmashopu a knihovny, nákupy a prodeje knih, CD a DVD

Finance jsou rozděleny na dvě části:

1) Alena Vávrová (první část financí):
- Členství: 
	- nyní je v české komunitě 170 členů, tedy těch, kteří platí členské příspěvky na rok 2007 (roku 2006 bylo členů 152), z toho je 141 redukovaných, 24 normálních, 5 podporujících, 0 záslužných – tj. celkem vybráno 367.650,- (z toho přibližně 7.326 euro  odvedeno Merigaru, 5.321 euro zůstalo české komunitě).
	- členské kartičky: představují problém, protože jak samotné kartičky, tak nálepky s označením členství pro každý rok přicházejí s velkým zpoždění, nyní už dokonce nepřicházejí vůbec. Merigar totiž přistupuje na nový systém evidence členů. Pro velké retreaty se proto vždy zasílá aktuální seznam členů, přibližně 14 dnů před retreatem, a podle něj se v recepci kontroluje členství členů.

- Finance gönpy: 
- Výdaje do teď činí přibližně 299.000,- (25.000,- za měsíc nájemné gönpy + výdaje na elektřinu, vodu, plyn)
- Příjem gönpy je dosud přibližně 324.000,- (gönpa žije ze stálých příspěvků od praktikujících, z příspěvků osob žijících v podnájmu 4 pokojíků gönpy a z měsíčního příspěvku komunity 5.000,- na pražské centrum jakožto místo pro knihovnu, dharmashop, gakyil, kancelář)

- Celkové finance komunity:
	- Celkový finanční majetek činí přibližně 500.000,- (se ziskem přibližně 100.000,- za rok)

Návrh Cipíska: Je možná požádat Merigar o snížení příspěvků a přesun na naše budoucí komunitní centrum. Budeme tuto možnost řešit, až bude aktuální, dle našich konkrétních potřeb. 

2) Michal Kuneš (druhá část financí):
Příjmy:
	Dharmashop: Letos se vydělalo asi 58.000,- (zejména proto, že nebyly žádné velké výdaje na tisky – téměř vše se tisklo ze zásob z minulého roku)
	Cipísek – z prodeje věcí ze svého dharmashopu odvádí české komunitě, kterou touto cestou zastupuje, 20% z výdělku a letos přivedl zisk 3.444,- plus 600 euro z prodeje v Merigaru

Retreaty – letos vydělaly 76.000,- (zejména díky velkému zájmu o retreat na Jógu spánku s M. Katzem)
Výdaje:
	Drobné výdaje (poštovné, kopírování apod.)  1.200,-
	Tisk: 7.000,-

Audio technika (mikrofony, kabely, mixážní pult) + Notebook, reproduktory – 38.000,-

Radana Lencová:
- vede knihovnu, kontroluje výpůjčky a dokupuje nové knihy do knihovny
- letos proběhly asi 3 velké objednávky anglických knih, CD a DVD z Merigaru
- objednávky z ostatních měst ČR a jejich rozesílání




CZPC (Česká vydavatelská skupina (překladatelská skupina je součástí skupiny):
--------------------------------------------------------------------------------------------------
- Výbor: Daniela Varadínková (CZ korektury), Tereza Stárková, kupování práv (Daniela Virágová), zástupce modrých, červených a žlutých (Radana Lencová a Michal Kuneš, Pavel panilý za tisk a Karmajógu), Margit Martinů dává IPC - ručí za správnost textů ohledně nauky. (Měly by se kontrolovat i maily, texty apod., co jsou celokomunitní.)
CZPC se snaží zejména o kvalitu textů: překladatel dává ukázku, pak se text po schválení přeloží, korektura CZ, grafická úprava.

- Plány CZPC do blízké budoucnosti:
	- Chystá se  Mandaráva, 2. kap. SMS,  Zrcadlo 3., vyjdou Básně (3 textíky v jednom) a dotisky několika textů
	- Vzácná váza - je toho hodně, 3. kapitoly převést ze slovenštiny do CZ. 
	- Hledáme kvalitní překladatele, korektory, překlad z SK do CZ.
	- Tunbook - vyšel nový obrázkový, s mudramy  (EN, IT) a bude i barevný. Připravuje nový CZ, také s mudrami - chceme ho zkorigovat v Merigaru 

Skupina Tance vadžry:
------------------------------
koordinátorem skupinky je : Watzka Richard (převzal po Ottovi Adamcovi)
Proběhlé kurzy:
	2 kurzy  Tance Písně vadžry - 2 týdny
	kurz Tance ÓM ÁH HÚM s Margit Martinů a prohlubovací kurz tohoto tance

u Otty Adamce je první pevná mandala v ČR - v létě 2006 byla aktivována, po zimě musela proběhnou její rekonstrukce, ale Otto ji celou opravil a je znovu funkční
	tančí se i v Brně, byla tam několikrát zapůjčena komunitní mandala
	začíná se i v Žilině, chystá se tam retreat s Margit Martinů
termíny tanců jsou zveřejněny na členském fóru – tančí se 1-2 za měsíc
vzniká taneční skupina v Táboře, která zakoupí mandalu – bude financovat 41.000,-, zbytek přispěje Komunita; mandala se nyní vyrábí  v Lotyšsku 
	 bylo to oznámeno CHNN, v Táboře mají zajištěný i prostor

Lokální zástupci:
---------------------
- lokální zástupci – koordinátoři místních aktivit, spolupracují úzce s gakyilem
- jejich úkoly by měly být zhruba následující:
	- zejména příprava webcastů, videotransmise, zasílat kontakty na lidi, kteří se zúčastnili celosvětových transmisí, informovat nové členy o místních akcích, pomáhat s přípravou praxí atd. v místě
- každý region měl určit svého zástupce






Druhá část Schůze
------------------------

Přítomno: 41 členů

Volba nového gakyilu
---------------------------
Gakyil za rok 2007: 
Alena Vávrová
Radana Lencová
Michal Kuneš (kandiduje na další rok)
Michaela Zusková 
Pavel Spanilý (kandiduje na další rok)
Jan Trupl
Jan Vávra

Kandidáti: (volba: pro/proti/zdrželi)
Modří
- Pavel Spanilý 	(40/0/1)
- Daniel Kopřiva 	(41/0/0)
- Kateřina Ošancová	(40/0/1) 

Červení
- Cyril Lojda 		(40/0/1)
- Jakub Augustinský 	(37/0/4)
- Martin Zmydloch 	(40/0/1) - centrum, úklid gönpy, tisky
(Michaela Zusková - bude aktivně pomáhat)

Žlutí
- Michal Kuneš 	(40/0/1)
- Martin Erhardt 	(40/0/1)
- Petr Lisý 		(40/0/1)

Lokální zástupci
---------------------
	někteří byli přítomni a podařilo se je zvolit a potvrdit na místě 


David Zajíc - Česká Lípa
v současné době jsou v České Lípě čtyři aktivní praktikující, schází se v obchodě s prodejem čaje, kde se v 1. patře praktikuje
	setkávají se zhruba 1. týdně, podle rozvrhu gönpy, a případně jezdí do Prahy 
	videotransmise a webcasty jezdí do Prahy, do budoucna by měli zájem pořádat webcasty Přidat na www kontakt

Michal Majer - Olomouc 
- 5 osob stabilně, + 1-2 noví lidé, scházejí se společně v prostoru, který sdílí se dvěma dalšími duchovními organizacemi
- scházejí se 1-2x do měsíce, organizují celosvětové transmise

Josef Vintr - Tábor 
- asi 17 praktikujících, + pár dalších, kteří přijali transmisi
- schází se občas na Ganapudžu, organizují video webcasty, celosvětové transmise, nyní probíhá projekt zakoupení mandaly

Michal Janda (příjmení nemá být zveřejněno na internetu) - Brno 
– v Brně je 10-15 aktivních praktikujících, schází se střídavě na dvou místech

Larysa Růžičková - Pardubice 
– měla by prostor, nejsou tam však další členové ani zájemci

Jiří Buček - Plzeň (není přítomen)
- cca16 osob,  z Plzně nikdo nepřijel, je třeba kontaktovat, zda bude J. Buček pokračovat a jak je to se situací v Plzni

Jsou i další místa, jejichž zástupci se však nezúčastnili, např. Telč, Uherský Brod, Bruntál Honza Trupl je osloví a zajistí jejich zadání na internet

Komunitní zástupci pro Merigar East
-------------------------------------------------
V Rumunsku se bude stavět velký Gar – centrum. CHNN nás požádal, abychom se podíleli na budování tohoto centra. Nyní se kupují pozemky, organizuje se fundraising, základ byl položen velkým retreatem a naukou s CHNN.
- máme navrhnou jednoho zástupce, který bude pomáhat s organizací výstavby centra, 1-2x za rok tam bude osobně přítomen (cesty mu budou hrazeny), funkce je min. na 1 rok

Žadatel napíše motivační dopis a svoji přihlášku, to se předá mezinárodnímu gakyilu. Dohodli jsme se na možném spojení sil se Slovenskem.

Zájemci: 
- Terezka Stárková - o tom uvažuje
- Marek  Havlíček - odjíždí do Francie, ale bude schopen komunikovat po www
- odhlasovali jsme, že dáváme důvěru těmto kandidátům - schváleno (41/0/0) pro oba kandidáty
(Pozn. Při diskuzi o tomto tématu a zejména, když se přihlásili oba kandidáti, se na obloze dvakrát objevila krásná duha a při hlasování znovu.)

Proběhla i diskuze o tomto projektu a padly zhruba tyto názory:
- je to místo, kde zatím nejsou praktikující, jsou všichni daleko, je asi důležité prohloubit spolupráci východních zemí, které se doposud nepodílely na stavbě žádného Garu.
- stavět Gar a naše participace je rozhodnutím CHNN, tak  není na nás o tom pochybovat
- mohlo by kolidovat se silami na stavbu našeho centra

Změna stanov: Internetové hlasování
------------------------------------------------
Současný gakyil přišel s návrhem klauzule stanov ošetřující možnost dálkového hlasování mimo komunitní schůzi. To by mělo sloužit pro rozhodování gakyilu o důležitých krocích (např. finančních rozhodnutích) během roku, kdy není možno odhlasovat názor členů prostřednictvím Velké schůze, případně schválení nového člena rady (gakyilu) při odstoupení některého stávajícího. 

Formulace je v nových stanovách, stručné shrnutí: Hlasování je vyhlášeno emailem a na členském fóru, čeká se do 1 měsíce. Pokud se vysloví alespoň 50% členů do jednoho měsíce, platí to, co schválí nadpoloviční většina hlasujících. Pokud se tento počet členů nevyjádří do jednoho měsíce, má právo se rozhodnout gakyil se zvážením došlých vyjádření – pozn. současné stanovy mu dávají právo rozhodnout o všech otázkách samostatně.
Hlasování pro tento bod: (40/0/1), tzn. schváleno.

Komunitní centrum
--------------------------
- Sebráno bylo 100 dotazníků
- pro komunitní centrum: 99 lidí 
- Kde? - 80%mimo Prahu 
- Forma: 
1. 36 % starý objekt, který si zrekonstruujeme
2. 18% postavíme od základů nové centrum
3. 17% centrum v Praze
4. Chatková oblast
5. Chatka
6. Louka (není to stavební pozemek)

- Dary: lidé jsou ochotni darovat na komunitní centrum jednorázově celkem 840.000,- 
- Příspěvky: lidé nabídli v dotaznících přispívat na centrum dohromady12.000 Kč měsíčně 
- Případné využití: 
	4-5x do roka by průměrně lidé přijeli na retreat (tj. 1x za měsíc)

2-3x do roka by průměrně lidé přijeli na tanec
	na retreat s učitelem určitě budou jezdit
	na webcast také budou jezdit (možná i o víkendech)

- Lokalita: střed Čech (asi 50%)
	- 25% do 100km od Prahy (tj. přibližně Humpolecko)
- našim úkolem je nápad prezentovat Rinpočhemu a také se jej pokusit zeptat na konkrétní místo

A co teď:
- důležité udělat objemovou studii - umožňuje určit přibližnou cenu objektu
- občas se vyplatí koupit ruinu kvůli aglomeracím a pozemku
- potřebujeme pro tento projekt koordinátora
- jaká rozloha by nám vyhovovala
- jaký je náš finanční strop
- existuje nějaká organizace na podporu Buddhismu, která by nám mohla finančně vypomoci?
- Chceme nějakou dotaci? Chceme použít grantovou agenturu? Využít evropskou unii?

Pravděpodobně budeme schopni sehnat 1.500.000 Kč a s hypotékou kolem 4.000.000 Kč

Projekt - hotový domek 1.000.000 Kč
Centrum nové – 4.000.000 Kč

Návrhy ze schůzky:
- chceme pozemek s potenciálem (min. 3.000m2, spíše 4.000, plus kolem nějaký nestavební pozemek navíc)
- oblasti: západní Humpolecko, Vysočina (hodina z Prahy nebo 100 km od Prahy)
- místnost 80 m2, kuchyňka a WC, případné prostory pro ubytování
	+ Retreatová kabinka
	+ Darkretreatová kabinka

Tři možné varianty centra:
----------------------------------
1. Pozemek + velký statek
2. Pozemek + něco, co stojí (stodola, chata)
3. Samostatný pozemek - rychle postavit místo na scházení a pak pomalu expandovat

- Lze udělat domeček z odpadu (pneumatiky a pod. – stavitelé v Itálii)
- Lze postavit velký stan.

Potřebujeme koordinační tým, který: 
- vytvoří projekt na centrum, který bude obsahovat návrhy aktivit centra, kolik retreatů v něm proběhne, jak bude financováno (tj. jak jej rozvíjet, jak jejplatit)
- navrhne cenové varianty
- předloží termíny stavby, využitelnosti, rozšíření, ...
- sežene odborníky na návrh těchto témat (rozpočet)
- dané konkrétní možnosti (objekty, pozemek) prověří
- k Vánocům dodá konkrétní návrhy centra!
- příští týden má první schůzku

- z dotazníků vystoupili 4 kandidáti na gheka, jsou i lidé, kteří chtějí pomáhat ghekovi
- půjdeme za Rinpočhem? ANO - informujeme jej, v jaké jsme fázi, pak proběhne návrh komunitě, pak hlasování a konečné rozhodnutí o konkrétním centru

Kandidáti do týmu:
Radim Zeman, Honza Trupl, Michal Kuneš, Pavel Zezula, Cipísek, Daniela Virágová
Hlasování: (41/0/0)


Sponzorování vzdělávání potencionálních učitelů, osobních ústraní členů o.s.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Navrhujeme možnost sponzorovat členy komunity na osobních ústraních a budoucí učitele jantrajógy, SMS,  tance atd. v jejich vzdělávání.

Podstatou návrhu je, abychom v případě zájmu půjčili členovi částku z komunitních financí za účelem absolvování osobního retreatu nebo učitelského kurzu (což je obojí poměrně finančně náročné). Limit částky na další rok by byl vždy schvalován na výroční Velké schůzi komunity dle okolností naší pokladny a dalších projektů.

A. Vratná půjčka členům komunity pro absolvování jejich meditačního ústraní (tj. na dobu retreatu a krátkou dobu, přibližně měsíc po něm)
B. Půjčka na vzdělávání potencionálních učitelů tance, jantrajógy, SMS atd. za určitých podmínek, např. že v průběhu 2 let po vykonání zkoušky zorganizují minimálně 3 kurzy pro ostatní praktikující ve své "oblasti". Jejich výtěžek půjde na hrazení poskytnuté částky. 

Podmínky sponzoringu podrobněji představil Honza Trupl a byly odeslány emailem před schůzí, dotazy směřujte na blue@dzogchen.cz.

Hlasování:
Podpořit jogíny: ANO (41/0/0)
Podpořit učitele: ANO (41/0/0)
Finance rozdělovat s preferencí učitelů:  ANO (38/3/0)
Částka pro příští rok: 50k učitelé, 30k jogíni:   ANO (40/0/1)

Gakyil vyhlásí e-mailem konkurz, ke konci února !!!!!

Připomínka: co bude s financováním pražské gönpy, když začneme financovat centrum?
Ale to se teprve ukáže, pokud poklesnou příjmy, tak seženeme menší, levnější prostor, nebo něco podobného.






