Výroční schůze komunity dzogčhenu 2008 	datum: 26.10.2008

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

Program: 
1. Prezentace barev
2. Prezentace CZPC
3. Volba gakyilu 
4. Hlasování o změně stanov
5. Diskuse na téma komunitní centum
-------------------------

Žlutý gakyil

Kompetence
	organizace finanční stránky o.s. Dzogčhen

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


Finance za Dharmashop: (informace k 10/2008)

- Dharmashop – výdělek 46.000 (prodej textů, knih a DVD, 2x nákup v Merigaru, přebytek z loňska)
- Dharmashop od Cipíska – výdělek 26.700,-
- Výdělek z retreatů – 30.000 (Elio, Nina, Margit) – ještě budou letos další 2 (Semdziny, Yantra Yoga)
- Výdaje na tisky, na nákup práv – 41.000
- Výdeja za gonpu, techniku, centrum a provozní drobnosti: 15.000,-

Komunitní účet
Bude třeba založit samostatné účetnictví centra.
Centrum se zaplatilo – koupě pokryta, rozpočet komunity – teď 450.000. 
300.000 hotovost; 150.000 na účtu, dharmashop cca 50.000 ve věcech.
Část těchto peněz je vázaná, nedá se použít, např. je nutná rezerva na gonpu, texty, kde se platí překlady, na tisk textů, letenky pro učitele. 

Členství 
V letošním roce: 177 platících členů (142 redukovaných, 32 běžných, 3 podporující členové.)
Výtěžek: 320.000 na příspěvcích, Merigaru bylo odvedeno z toho: 132.000

Členská čísla poskytne Merigar West,  možnost  požádat o přístup na webcast i bez členského čísla, zařizuje Luigi Ottaviani, lze se obracet přímo na něj.
V příštím roce ČR patří opět pod Merigar West. Evropa se měla rozdělit administrativně pod dvě centra, Merigar West a East, se dvěma oddělenými toky peněz, ale nakonec došlo ke změně koncepce, takže od příštího roku to bude zase sloučeno.

Účetnictví pražské gonpy
V podstatě je na nule (příjmy oproti výdajům). Celokomunitní příspěvek je 5.000,- Kč měsíčně (důvodem je, že v gonpě probíhá tisk textů, je tam dharmashop atd., „kancelář“ komunity, zázemí pro pořádání retreatů s učiteli atd.) Ve chvíli, kdy bude zrekonstruovaný Brloh, bude možné řešit koncepčně, co se tam přesune a co má zůstat v Praze).  Měsíční příspěvky na gonpu šly letos dolů cca o 3.000,- (někteří členové, kteří přispívali většími částkami, to z důvodů změny finanční situace přestali dělat.)
Rozpočet je napjatý, všechny 4 pokoje jsou obsazené. Bude třeba více připomínat, aby lidi platili na gonpu. Návrh, aby gakyil posílal zvláštní připomínající e-mail ohledně plateb na gonpu – možné poslat cca 1x za čtvrt roku hromadný mail, žlutý gakyil nestíhá individuálně dohlížet na jednotlivce, aby pravidelně platili, navíc by to byl nepřiměřený nátlak. Doporučení – ať si lidi zařídí trvalý příkaz.
V gonpě je tříměsíční výpovědní lhůta.

Diskuse – je více lidí, kteří by přestali platit na pražskou gonpu teď ve chvíli, kdy máme Brloh? Z přítomných se nikdo nepřihlásil. 

Pravidelné platby na Brloh
Jsou potřeba na zjištění provozu – obecně politika raději menší měsíční příspěvky , ale aby přispíval co největší počet lidí. Z těchto peněz by se měl financovat provoz, nikoli rekonstrukce.
 

Červený gakyil

Kompetence
	aktivity související s realizací retreatů s učiteli

tisk
provoz pražské gonpy (úklid apod.)

Tisk
Hlavní aktivitou červeného gakyilu byla letos výroba a vydávání textů – tisk.  Povedlo se vydat 6 textů. Další se chystají.

Komunitní centrum
Organizace některých aktivit na podporu komunitního centra (Benefiční párty Urban Buddha, tombola na podporu komunitního centra)
Do budoucna bude komunitní centrum hlavní úkol červeného gakyilu. Organizace karmajógy atd. 

Ještě se uskuteční
Retreat na Semdziny a Rusheny (6. - 9. 11. 2008)
Benefiční akce – 14.11. Urban Buddha II - vytištěno 1.000 samolepek, třeba distribuovat letáčky.
Retreat na Yantra Yogu (3.-7.12.2008)




Modrý gakyil

Kompetence
	komunikační a organizační aktivity, komunikace s Čhögjalem Namkhai Norbu, italskou kanceláří v Merigaru, s Shang Shung Institute (dále jen SSI) s Yeshim Namkhai (zodpovídá za reformu komunity)

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 
zajišťuje webcasty

Letos proběhly tyto retreaty s učiteli:
- Zelená Tára (Elio Guarisco)
- Čod (Nina Robinson)
- Tanec Vadžřy (Margit Martinů)

Návštěva  Taklung Tsetrul Rinpočheho spojená s požehnáním pražské gonpy. Uskutečnilo se z iniciativy Honzy Trupla a Evy Králové

Ještě se do konce roku připravuje:
- Semdziny a rusheny (Jakob Winkler) 6.-9.11. - čtvrtek, pátek v gonpě, víkend v MŠ Masná.
- Jantra jóga 1.a 2. série (Laura Evangelisti) 3.-7.12.

Předběžný plán na příští rok:
SMS Base - příprava (Jim Valby) - květen 2009, 
Píseň Vadžry (Margit Martinů nebo Rita Renzi) 
SMS I. (Igor Berkin) 
Yeshi Namkhai 
Paralelně poběží Brloh – retreaty v kombinaci s karmajógou

Gakyil pozval do ČR také Rinpočheho, pravděpodobně se ale zatím neuskuteční, min. ne v následujícím roce.

Proběhly dvě celosvětové transmise.

Koncepční plán gakyilu na příští rok:
Větší samospráva a decentralizace. Možnost více rozdělit činnosti, gakyil by mohl některé aktivity pouze koordinovat, nikoli je všechny též vykonávat.
Budou se hledat dobrovolníci, kteří by si vzali zodpovědnost za některé činnosti, např. tisk, dharmashop, knihovna, správcování pražské gonpy, Brloh – skupina aktivních členů Brlohu, komisní prodeje v knihkupectvích, možnost též oddělené účetnictví gonpy atd. Kompletní seznam bude vyhotoven a rozeslán.

Další plán - povzbudit lidi aby se začali připravovat na SMS Base, možnost vytvořit znovu studijní skupinku atd.

Spontánně se utvořily skupiny praktikujících Mandarávy,  Shitra, Tance na mandale, Čodu, které fungují samostatně – ideální stav, gakyil pak může pouze koordinovat čas a prostor, aby se aktivity nepřekrývaly.

Zpráva za blue Merigar East – Tereza Stárková je na rok 2009 v modrém gakyilu ME, pokud by měl někdo zájem se podílet na ME, všichni jsou vítání.

CZPC

Vydali jsme 6 textů, z toho pouze jeden nový.

Došlo ke změně koncepce, soustředění se víc na kvalitu než rychle vyprodukovat texty. Zadrhávání se ve finální fázi, tisk stojí na karmajóze.

Povedlo se dostat do finální fáze – Chang chog, komunita dzogčhenu, 25 longčehových thigle, Zernga, Slovenské shitro, Zrcadlo, Rinpočheho přednášky z Prahy a Bratislavy, Přípravné praxe pro SMS.

Vzácná váza – měla se vydat, ale vyšla mezitím upravená verze v angličtině, dle kterého je třeba text opravit, předchozí překlad je stejně potřeba celý projít a vypilovat. Pro zájemce o studium Vzácné vázy je k dispozici stále pracovní text, který poskytne Dan  Erhardt.

Čekají dotisky: Mandaráva, Tára, Čod (třeba změnit některé věci v textu, připravuje se také brožurka pro začínající Čodpy)
Longsaly – pokud se najde někdo, kdo se tomu bude věnovat.
Začínající projekt – slovníček všech Buddhistických a dzogčhenových výrazů (anglicko-český)
Výzva, aby si jednotliví překladatelé aby vytvořili svoje slovníčky a pak se to dá dohromady.


Volba gakyilu

Modrý gakyil
Kateřina Ošancová – 34 hlasů
Dan Kopřiva – 34 hlasů
Daniel Erhardt – 34 hlasů

Červený gakyil
Radim Zeman – 34 hlasů
Martin Zmydloch – 34 hlasů
Josef Winter (volba přes internet)
asistent červeného gakyilu: Míša Zuzsková

Žlutý gakyil:
Jiří Melichar – 34 hlasů
asistentka – Magdaléna Ouřecká – 34 hlasů
Martin Erhardt – 34 hlasů
Dodatečně se přihlásila Eva Králová (volba přes internet)

Stanovy

Schválena změna stanov o.s. Dzogchen. (34 hlasů pro, 0 proti)

Změny ve stanovách se týkají pouze několika organizačních věcí, zejména:
- kdo jedná za sdružení – předseda a místopředseda, které volí rada (gakyil) ze svého středu. Ti mají oprávnění jednat za komunitu bez omezení, pro všechny ostatní je třeba udělit plnou moc. 
- Změna gakyilu – možnost hlasování na dálku, u záležitostí, které nesnesou odklad do další valné hromady. Pokud se komunita nevyjádří nadpoloviční většinou hlasů (nesejde se dost odpovědí), rozhodne gakyil (tj. není třeba kvůli tomu svolávat celokomunitní schůzi)


KOMUNITNÍ CENTRUM BRLOH

Pracovní tým Brlohu – přihlásili se tito zájemci:
Radim Zeman, Pepa Winter, Petra Winterová, Jan Trupl, Cyril Lojda, Pavel Spanilý, Romana Zemanová, Filip Štys, Káča Ošancová, Medvěd, Jirka Bím, Lenka Topinková, Daniela Virágová.

Finance v rámci Brlohu – pořízení objektu se podařilo z peněz, které se vybraly v komunitě. Rekonstrukce – z darů. 
Shánění zdrojů pokračuje 
	oslovíme další sponzory 

oslovíme zahraniční komunity.
vytvoříme systém plateb na centrum a jim odpovídajících výhod

Rekonstrukce Brlohu - výstupy, na nichž se komunita dohodla:
- Kdo chce ovlivňovat podobu stavby, má být v Pracovním týmu Brlohu. O tom, na co se finálně peníze vydají, rozhodne gakyil, skupina Pracovní tým překládá návrhy.

Jak využít finanční zdroje, které se podařilo získat ? 
	na schůzi proběhlo shromáždění požadavků na organizaci prostoru centra

, z nich se vybere, co je možné  a stanoví se priority (prac. tým + gakyil)
kritériem bude zajištění aktivit, které se budou v centru nejčastěji provozovat,  a finanční náročnost vs. finanční možnosti.

	Louka – jednomyslně schváleno, že o ni máme zájem (následně zjištěno, že odkup není zatím možný, dlouhodobý pronájem ano)

Druhá louku - uvidíme, co nám nabídnou, o finálním nákupu rozhodne gakyil
Pro kolik lidí komunitní centrum dimenzovat - výsledek diskuse:
	Gonpa – ideálně spojit s mandalou. Kapacita gonpy pak 50-60 lidí, než se postaví, může být gonpa v jiném velkém pokoji (20-30 lidí)
jídelnu a kuchyň pro 15-20 lidí
sociální zařízení pro 20-40 lidí – dle ceny, tj cca 3-5 wc a 3-5 sprch
	Další požadavky/zadání ze schůze: 
	Místnost  pro učitele v klidné části s vlastním soc. zař. 
Místnost pro geka, vlastní soc.zař. není nutné
Menší gopa (pokoj) může fungovat jak dočasně,  tak i dlouhodobě

Výsledek – vytvořit dvě koncepce, kolik by stálo stavbu nadimenzovat pro cca 20 lidí a kolik pro 40 lidí. Bude záležet mj. na kapacitě odpadu – čističce.
	Dark retreatová kabina – až se stabilizuje hlavní budova

Výhledově třeba za 10 let stúpa, vykuřovadlo

. 










Znění odsouhlaseno v Praze dne:

Za starou radu:						Za novou radu:

Daniel Kopřiva	...........................................................	Daniel Kopřiva	......................................................

Kateřina Ošancová	..........................................................	Kateřina Ošancová	......................................................

Pavel Spanilý 		..........................................................	Daniel Erhardt	......................................................

Cyril Lojda 		.......................................................... 	Radim Zeman 	......................................................

Martin Zmydloch 	.......................................................... 	Martin Zmydloch	......................................................

Jakub Augustýnský 	........................................................ 	Josef Vintr	               ...........................................     

Martin Erhardt 	.......................................................... 	Jiří Melichar		......................................................

Petr Lisý	 	.......................................................... 	Eva Králová		...................................................... 

Michal Kuneš 		.......................................................... 	Martin Erhardt	......................................................



