
Schůze gakyilu 15.9.2022 Kunkyabling

Přítomni: Marcela Boučková, Jana Tvrzová, Jiřina Vlčková, Martin Erhardt, Matěj Bošina,
Martin Škobis, Lukáš Běhunčík, Loučím Jan

Omluveni: Nikolet Ilieva

1. převod domény Tibetshop a e-shopu na Shoptet na soukromou osobu (Jiřina
Vlčková, Květa Švédová, Matěj Bošina) (6 hlasuje pro, 2 se zdržují), – následně
proběhne inventura Dharmashopu a bude sepsán předávací protokol a odhouhlasí
se podmínky spolupráce mezi komunitou a Tibetshopem

2. v Brně vzniká oficiální komunitní centrum

Kunkyabling

3. z důvodu rostoucích nákladů se upravují ceny za přespání v Kunkyablingu

4. plánuje se instalace přenosného termostatu do Kunkyablingu - řeší červení s
gekem

5. plánuje se zavedení nového internetu – vhodné řešení vybereme do konce října

Phendeling:

6. z důvodu rostoucích nákladů se upravují ceny za přespání v Phendelingu

7. Je zaveden nový silnější internet

8. červení zjišťují možnost podružného měřáku energií pro dark kabinku

9. z důvodu změny geka a zimního období se odsouvají rozjednané projekty jako
výstavba mandaly khalong, další část revitalizace zahrady apod. na příští rok

CZPC

10. CZPC připravil návrh nových titulů do edičního plánu - z návrhu se vyberou
maximálně 3 knihy, které komunita vybere anketou a odsouhlasí na celokomunitní
schůzi

Retreaty a akce

11. Chod se Stevenem Landsbergem v Září v Phendelingu se z důvodu nemoci
ruší. Bude připraven náhradní program společných praxí Chödu

12. Khaita workshop pro veřejnost (webcast), 27.10.-1.11. – překlad a propagaci
koordinuje Katka Drajsajtlová s Modrými a Matějem

13. Domlouváme supervizi (teachers training) Khaity s Adrianou v Phendelingu-
22.-28. 3. a pokračovací kurz 2.-9. 4. 2023 (koordinátor Jana Tvrzová)

14. Návrh podpořit výmalbu gompy v ME v příštím roce (projektová skupina: Máňa,
Michal, Květka)

Gakyil 2023 a celokomunitní schůze



15. Je potřeba urgentně oslovit zájemce o podporu komunity formou gakyilu,
hledáme 2 zájemce do všech barev!

16. Na schůzi proběhne mimo jiné prezentace lokálních center a Tibetshopu. Schůzi
bude uvádět Yndoš


