
VÝROČNÍ SCHŮZE KOMUNITY DZOGČHENU 2009

Datum: 17.10. 2009
Přítomno: 62 členů
-------------------------

Program: 
1. Prezentace barev
2. Prezentace CZPC
3. Prezentace Phendlingu a diskuse na téma komunitní centum
4. Pražská gonpa
5. Volba gakyilu
-------------------------

Shrntí – jednotlivé barvy

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 
	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



Aktivity

V roce 2009 proběly akce:

Losar – organizačně zajistila pracovní skupina Losaru
Retreat s Taklung Tsetrul Rinpočhem – hlavní organizátor Honza Trupl, proběhlo ve spolupráci s KTC
Igor Berkin – SMS I.: říjen 2009
Yeshi Namkai – veřejná přednáška + retreat: listopad 2009

Předjednané aktivity na příští rok:
Laura Evangelisti – Jantra jóga s novými učiteli Fijalkou a Medvědem pod Lauřinou supervizí, 8 pohybů + 1.a 2. série (15.-21.2 2010)
Jim Valby – SMS Base: podzim 2010 (kvůli Jimově autonehodě se zrušil na poslední chvíli plánovaný retreat v dubnu 2009)
Michael Katz – Jóga snu: léto 2010)
Nina Robinson – Mandaráva (měl proběhnou retreat na podzim 2010, ale Nina zrušila)
Constantino Albini – nezávazný příslib retreatu

Další aktivity v roce 2009:
Dojednána půjčka z Merigaru na rekonstrukci Phendelingu – 8.300 EUR, se splatností 5 let, (1660 EUR/ročně)
Předběžně přislíbena pomoc skupině praktikujících Sogyala Rinpočheho (Rigpa) s organizací retreatu se Sogyal Rinpočhem, až přijede (zatím není známo kdy a zda vůbec, ale je pozván)
Příprava SMS – studijní víkendy, administrace přihlášek atd.


Žlutý gakyil

Kompetence
	kompletní řízení financí o.s. Dzogčhen (bezhotovostní a hotovostní platby CZK a EUR, zálohy, půjčky pro jogíny a budoucí učitele, smlouvy (nájemní, o půjčce, darovací), podklady pro účetnictví, tvorba rozpočtu a cen retreatů)
	Vydávání potvrzení o přijetých darech pro o.s.

Sledování příspěvků na pražskou gonpu a pokrytí jejích nákladů na její existenci a provoz (příjmy vs. výdaje), sledování příspěvků na Phendeling (až bude předložen rozpočet na Phendeling rovněž sledování odchylek od rozpočtu, sledování financí Phendelingu).
	provoz a finance dharmashopu a knihovny, nákupy a prodeje knih, CD a DVD
	výběr a evidence členských příspěvků, odvody do ME, evidence kontaktů, nábor nových členů, editace webových stránek.
Komunikace se členy, ME, MW a dalšími gary – registrace členů na tuzemských a mezinár. retreatech.

Informace za rok 2009 (k 31.12.):
Členství: 193 členů
Stav financí: 
Komunita: 315.000 Kč
Phendeling: 170.000 Kč
EURa: 300 EUR
Příspěvky na pražskou gonpu: průměrně 19 členů pravidelně přispívá celk. částkou 9.550 Kč/měsíc.
Hospodaření gonpy:  zisk 1667 Kč
Příspěvky na Phendeling: 
	Průměrně 33 členů pravidelně přispívá celk. částkou 7.770 Kč/měsíc

komunita poskytla na Phendeling 297.500 Kč z komunitních peněz.
komunita poskytla na Phendeling cca 220.000 Kč (8.300 EUR půjčka z MW), které bude 5 let splácet MW
komunita rozhodla že zisky z retreatů 2009 budou poskytnuty Phendelingu (cca 150.000 Kč)
Dluhy: Za rok 2009 splacena první z 5ti splátek půjčky z MW na Phendeling = 1.660 EUR
Pohledávky:
	budoucím učitelům o.s. půjčilo celkem 13.000 Kč (splatnost v únoru 2010)

Martin Zmydloch dluh za nájemné v gonpě z roku 2008 = 25.000 Kč




Červený gakyil

Kompetence
·	aktivity související s realizací retreatů s učiteli
·	Phendeling
·	tisk
·	provoz pražské gonpy 

Aktivity:
Co se týká reatreatu tak červený gankyil zajistil kompletně reatreat na Jima, který se pak bohužel zrušil.
Dalším reatreatem byl Igor Berkin, který proběhl v Praze a v jeho rámci proběhla i komunitní schůze, která rovněž proběhla bez zbytečného krveprolití;-)
Celý volební rok 2008-2009 byl věnován nejdříve přípravě na zorganizování několika reatreatů ve starých prostorách lingu. SMS, vajrapani, očista, rušen mysli. 
Od konce dubna začaly probíhat vyklízecí karmajógy a demolice. Za tu dobu se v lingu vystřídalo cca 60 karmajogínů a bylo odpracováno 1600 hodin. 
Od unora souběžně byli vyřizovány veškeré papíry pro zahájení stavby našeho nového lingu.
Jako nejprve projekt a po té vyřizování povolení. Také byla podána žádost o odkoupení části louky o pozemkového fondu a zakoupen restituční nárok.
Po té co byly ukončeny na přelomu července a srpna demoliční práce, započala stavba s fa. Maximus. Tím byla také ofic.dokončena první fáze rekonstrukce.(spevnění stáv.stavby, nové stropy a podlahy ve velké gompě a kompletně nový krov, krytina a klempířské práce.

Dohodnuto, že další postup bude dle konkrétních dílčích projektů. Radim zeman do 31.12.2009 zjistí, kolik budou jednotlivé kroky jako voda,okna,topení, podlahy, omítky atd.stát. Dle toho se pak bude postupovat dle okolností.



CZPC



Volba gakyilu

Modrý gakyil
Pavel Sobek – 61 hlasů
Libor Juška – 61 hlasů
Lída Studenovská – 61 hlasů

Červený gakyil
Pepa Vintr – 61 hlasů
Marek Jakš – 61 hlasů

Žlutý gakyil:
Nikol Stanišová - 61 hlasů
Jiří Melichar – 61 hlasů
Martin Kouřim – 60 hlasů

Geko - Phendling
Radim Zeman – 61 hlasů







Znění odslouhlaseno v Praze dne:

Za starou radu:                                                           Za novou radu:

Daniel Kopřiva	Libor Juška

Kateřina Ošancová	Pavel Sobek

Daniel Erhardt	Lída Studenovská

Radim Zeman	Radim Zeman

Josef Vintr	Josef Vintr

Eva Králová	Nikol Stanišová

Jiří Melichar	Jiří Melichar

Martin Erhardt	Martin Kouřim

Marek Jakš




