
VÝROČNÍ SCHŮZE KOMUNITY DZOGČHENU 2010

Datum: 2.10.2010
Přítomno: 77 členů
-------------------------

Program: 
Modří jsou dobří
Komuse nelení, tomu se červení
Platím, tedy jsem
Volba novéh gakyilu
Nový web
Odkup louky v okolí Phendelingu
-------------------------


	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 2010 proběly akce:

Losar – organizačně zajistila pracovní skupina Losaru
Laura Evangelisty  - kurz yantrajógy, Praha
Rira Renzi – kurz tance, Brno
Margit Martinů – kurz tance, Dobřichovice
Nina Robinson – kurz mandaravy? Phendeling
Jim Valby – SMS base, Phendeling

Předjednané aktivity na konec roku 2010a rok 2011:
2010
Enzo Terzano – kurz Gomadevi, Dobřichovice
2011
Aldo Oneto – kurz Kunye, květen, září
Yeshi Namkhai – druhá půlka 2011


Žlutý gakyil

Kompetence
·	organizace finanční stránky o.s. Dzogčhen
·	provoz a finance dharmashopu a knihovny, nákupy a prodeje knih, CD a DVD

	228 platících členů

dokončené druhé patru Phendelingu, pokryto finančně kromě zařizování tzv. bytu geka
komunitní účet s rezervou 150tis, ostatní finance připraveny na splátky Merigaru, pražskou gonpu, tisk textů
nový projekt Kunye
nový prjekt on-line Dharmashop + Knihovna na čárové kódy

	Červený gakyil


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

Aktivity:
Červený gakyil zajistil všechny plánované retreaty.
Aktivity Phendelingu dokončeny v plánovaném čase, další postup závislý an financích.
Úpravy v pražské gonpě rozděleny do etap:
	úklid před bytem, úprava wc

najmutí firmy na lakování oken, radiátorů, dvětí a prahů
kompletní dodělání gonpy
dodělání Dharmashopu solu se žlutými kvůli členským textům
rekonstrukce kuchyně po domluvě s majitelkou nemovitosti
kompletní návrh a úprava místonosti „office“
Etapy 1-4 y měly proběhnout do konce roku 2010, etapy 5-6 by ,ěly podle domluvy s majitelkou proběhnout v roce 2011.

CZPC

texty k vydání jsou přirpaveny nebo v sazbě:
Vzácná váza
SMS preliminary praxe
Mandaráva
Chod
Instrukce ke střednímu Tunu
Zernga
Zrcadlo 2x

Volba gakyilu

Modrý gakyil
Pavel Spanilý – 77 hlasů
Kateřina Ošancová – 75 hlasů
Jan Trupl – 75 hlasů

Červený gakyil
Martin Boháč – 75 hlasů
Marek Jakš – 75 hlasů
Radim Zeman – 76 hlasů

Žlutý gakyil:
Nikol Stanišová - 75 hlasů
Eva Králová- 75 hlasů
Dalibro Kryl – 75 hlasů

Geko - Phendling
Květa Švédová – 75 hlasů

Asistenti geka
Filip Štys – 76 hlasů
Michal Sodoma – 76 halsů

Znění odslouhlaseno v Kuklově dne 2.10.2010

Za starou radu:                                                           Za novou radu:
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