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Geše Ješi Gawa - studium v Anglii
Večer s "Voices of Tibet"
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Projekty 2016

1. Mulbekh Mahasangha Meditation Centre
Členové Linhartovy nadace a Linhart Architect na jaře roku 2016 uskutečnili výpravu
do Ladaku, kde se sešli s vedením ladacké nevládní společnosti Lamdon Social Welfare
Society Mulbekh, kterým prezentovali projekt Buddha 108ft v Ladakhu a projekt Tibet 
Open House v Praze. Na místě podpořili rozvoj projektu. Konkrétně šlo o vytyčení všech os 
železobetonového skeletu, statické výpočty a zhotovení konstrukčních výkresů, výkopové práce, 
zpevnění a betonování podloží, armování, betonování patek a to vše pro základních 16 pilířů. 
Účastníci byli informováni o dalších detailech projektu Buddha 108ft, dispozičním řešení
jednotlivých podlaží a jejich využití.
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2. Geše Ješi Gawa - studium v Anglii
Ctihodný geše Ješi Gawa se stal prvním stipendistou projektu Tibet Open House.
Linhartova nadace mu zajistila intenzivní kurz anglického jazyka v jazykové škole ve městě 
Bath, kterého se účastnil po dobu pěti měsíců. Pokračování studia plánujeme v příštím roce 
2017. Společně s ním jsme navštívili Tibet House v Londýně a setkali jsme se zástupci tamních 
neziskových organizací, které se aktivně zabývají podporou Tibetu. Na březen 2017 je naplánová-
no setkání s těmito NGO již v nově otevřených prostorách Tibet Open House v Praze.

6/6–6/8/2016
Studium anglického jazyka v Bathu, UK
Kurz obsahoval 15 hodin anglického jazyka týdně, plus doprovodný program: exkurze, společenské, 
kulturní a volnočasové aktivity.

29/8–31/12/2016
Studijní pobyt ve Františkánském klášteře, Dorset, UK
Studijní pobyt byl zaměřen na zdokonalování schopností vést konverzaci v angličtině na různá
témata z kultury, fi lozofi e a životního prostředí.

Projekty 2016
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3. Večer s “Voices of Tibet”
22.–23. 6. 2016 jsme uspořádali v prostorách Nod v Praze akci s názvem Hlasy z Tibetu. 
Tato unikátní událost představila českému publiku dynamickou a živou tvorbu tibetských 
filmařů a fotografů. Kromě návštěvy filmových projekcí měli diváci možnost zúčastnit se 
diskuzí s tvůrci, prezentací nadace Machik (www.machik.org), zhlédnout výstavu fotografií 
a zakoupit tibetské občerstvení.

4. Forum 2000
19. 10. 2016 se konala přednáška Jeho Svátosti Dalajlámy o sekulární etice pro 2500 lidí 
ve velkém sále Lucerny v Praze. Tibet Open House tam měl prezentační stánek,
ve kterém se návštěvníci přednášky mohli dozvědět vše o proběhlých
a plánovaných akcích.

Projekty 2016





11

5. Machik Global Dinner
Dne 5. 11. 2016 jsme se mohli podílet na celosvětové iniciativě organizace Machik, která 
vytváří globální komunitu spolupracující na lepší budoucnosti pro Tibet. Ve stejný den
se po celém světě, od Washingtonu D.C. přes Singapur, Chungbu, Nairobi, Šanghai, až po 
Prahu, setkali příznivci tibetské kultury, aby společně podpořili aktivity organizace
Machik. K této příležitosti jsme přizvali české organizace podporující Tibet – Potala,
Lungta, Most, Dzogčen, zástupce z čajovny Dharmasala a tibetskou komunitu.
Díky tomuto posezení jsme se domluvili na vzájemné spolupráci. Setkání se také 
zúčastnil vzácný host rinpočhe Tulku Dakpa žijící v Helsinkách.

6. Machik Weekend v New Yorku
2.–4. 12. jsme se v New Yorku zúčastnili unikátního 3 denního setkání a fóra pro dialog
a vzájemné porozumění mezi lidmi, kteří chtějí podporovat občanskou angažovanost
v Tibetu, organizovanou každoročně iniciativou Machik.

Projekty 2016



Školská 28 
Praha 1, 110 00

Kontakt

Tibet Open House

e-mail: info@tibetopenhouse.cz
     facebook.tibetopenhouse.cz


