
Sobota, 11. prosince 2021

Celokomunitní schůze 11. 12. 2021, TOH

Za gakyil přítomni

• Jiřina Vlčková (ZOOM)

• Marcela Boučková

• Martin Erhardt

• Martin Škobis

• Pavel Rusinko

• Matěj Bošina

• Lukáš Běhunčík (ZOOM)

• Jakub Ryška

• Jiří Langpaul

Schůzi vede Martin Škobis

Zápis: Jiří Langpaul

Sčítání hlasů: ...

Timekeeper (sledování vyčleněného času pro jednotlivé příspěvky): ...

Celkem se zúčastnilo 40 členů komunity s hlasovacím právem.

Osobně bylo přítomno 15, přes platformu Zoom 12

Počet členů, kteří využili možnosti svěření plné moci 25



Prezentace barev
rekapitulace roku 2021 a prezentace zástupců každé barvy

BLUE

prezentace akcí a událostí uplynulého roku – prezentace k nahlédnutí na vyžádání u

Blue gakyilu

výhled a plán akcí na rok 2022

výzva ke členům > pokud má někdo chuť vést praxi, může se přihlásit na Blue

přehled komunikace se členy > primární komunikační kanál je email

> forum a FCB nejsou využívané ani oficiální

Prezentace ASIA

prezentace projektů Jirka Kopal

> ideální by byla propagace AISA skrze Losar

návrh na zopakování aukce > aukce by měla být virtuální

galerie obrazů by měla být umístěna v digitálním prostředí

> všechny projekty ASIA Onlus pokračují



CZPC překladatelská skupina

prezentace koordinátorky skupiny CZPC - Jakub Ryška, Marcela Boučková (Fijalka

Sable Turzíková – nepřítomna)

Přehled vydaných titulů 2021 a připravovaných titulů

Ediční plán 2022

Spolupráce s SSI a aplikací Sangha

Poděkování Liborovi Malému za podporu

Výzva pro rozšíření týmu CZPC

Výzva pro finační podporu

Ediční plán CZPC:

Překladatelská skupina navrhuje zařadit (na doporučení SSI) tyto tituly: (Kateřina

Drajsatlová doplnila informace)

Starting the Evolution – vhodná i pro veřejnost

Introduction to the State of Contemplation

Teaching the Perfect Way

The Lamp that Enlightens Narrow Minds

Hlasování o zařazení nových titulů do edičního plánu CZPC

pro 21

proti 3

zdrželi se 16

Zařazení nových titulů do edičního plánu bylo schváleno.

Na titulech se začne pracovat, jakmile aktuální počet nevydaných titulů v edičním

plánu klesne na pět.



RED & Ling tým

přehled realizovaných projektů uplynulého roku 2021

vč. karmajógy v Kunkyablingu a Phendelingu

rekordní účast při praxi darování života

řešení internetu v Kunkyablingu a Phendelingu

Přehled plánovaných projektů pro rok 2022

Losar – není jisté, zda se bude konat

ani forma, v jaké by mohl proběhnout

Losar tým je ale v pohotovosti

Návrh kalkulace na solární elektřinu



Výstavba altánu v Phendelingu

Představení návrhů

> Varianta 1 osmiúhelníkový, respektive šestiúhelníkový půdorys o velikosti cca 8 m

pro možnost rozložení mandaly.

> Varianta 2 klasický obdélníkový tvar

> Varianta 3 ponechat Phendeling bez altánu

Hlasování o Varianta 1

pro 22

proti 7

zdrželi se 10

Výstavba Varianty 1 schválena. Osmiúhelníkový půdorys.

Hlasování o Varianta 2

pro 0

proti 21

zdrželi se 19

Výstavba Varianty 2 neschválena. Klasický obdélníkový tvar.

Hlasování o Varianta 3

pro 1

proti 0

zdrželi se 39

Varianta 3 neschválena.



YELLOW

Představení aktivit a činnosti Yellow

Představení nově připravovaného eshopu

Prezentace dharmashopu

Členství

Prezentace o vývoji členské základny k nahlédnutí u koordinátora členství Marcela

Boučková

Držíme stejný počet členů. Těch i lehce přibývá

Členské příspěvky 256 platících členů, z toho 8 lidí bez transmise

Poděkování všem, kteří platí členství

Poděkování oběma hospodářkám Denisa Hladíkové i Květě Švédové

Rozpočet

prezentace hospodářských výsledků 2021 - Květa Švédová - k nahlédnutí na

vyžádání u hospodářky - Denisa Hladíková

ocenění štědrosti lidí

Prezentace projektů pro rozkvět meditačního centra Phendeling

Aktuální přehled  projektů podpořených v roce 2021

návrh rozpočtu 2022 - prezentace Květa Švédová

hlasování o rozpočtu

pro 33

proti 0

zdrželi se 7

Návrh rozpočtu byl přijat.



Prezentace Ling týmu

prezentace činnosti v uplynulém roce > dřevník – největší úspěch

přehled plánovaných aktivit

> Úprava kotle

> Novinka – každý rok musí být čištěný komín

> návrh solárních panelů

návrh zpříjemnění severní strany pozemku, namísto solární mandaly – kalong

Apel na všechny – aby při plánované návštěvě centra brali v úvahu svůj aktuální

zdravotní a neohrožovali ostatní



Volba gakyilu
odcházející gakyil Jiří Langpaul, Jakub Ryška, Pavel Rusinko

Martin Erhardt mění barvu

Volby do modrého gakyilu

Martin Erhardt – přesun ze žlutého, prezentace, diskuse

hlasování o přestupu do modrého gakyilu – Martin Erhardt

pro 39

proti 0

zdrželi se 0

Martin Erhartd zvolen modrým gakyilem

Jan Loučím – nový kandidát, prezentace, diskuse

hlasování o novém členovi modrého gakyilu – Jan Loučím

pro 36

proti 0

zdrželi se 4

Jan Loučím zvolen modrým gakyilem

Volby do červeného gakyilu

Nikolet Ilieva – nová kandidátka, prezentace, diskuse

hlasování o nové člence červeného gakyilu – Nikolet Ilieva

pro 38

proti 0

zdrželi se 1

Nikolet Ilieva zvolena červeným gakyilem

Volby do žlutého gakyilu



Jana Tvrzová – nová kandidátka, prezentace, diskuse

hlasování o nové člence žlutého gakyilu – Jana Tvrzová

pro 38

proti 0

zdrželi se 2

Jana Tvrzová zvolena žlutým gakyilem

Volba geka Kunkyabling

Viktor Varga – obahujuje pozici, prezentace, diskuse

hlasování o znovuzvolení geka – Viktor Varga

pro 36

proti 0

zdrželi se 3

Viktor Varga nezvolena gekem Kunkyablingu

Volba geka Phendeling

Ondřej Olšiak – obahujuje pozici, prezentace, diskuse

hlasování o znovuzvolení geka – Ondřej Olšiak

pro 29

proti 0

zdrželi se 10

Ondřej Olšiak zvolen gekem Phendelingu

Volba geka Phendeling

Žaneta Rolínková – nová kandidátka, prezentace, diskuse

hlasování o znovuzvolení geka – Žaneta Rolínková

pro 1

proti 6

zdrželi se 32



Žaneta Rolínková nezvolena gekem Phendelingu.



Otázky a odpovědi od členů na platformě ZOOM

Schůze ukončena 18:15

Po ukončení schůze proběhla ganapuja v Kunkyablingu.


