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„Největším uměním je umění žít obyčejný život mimořádným způsobem.”

tibetské přísloví“The greatest art is the art to live an ordinary life in an 

extraordinary way.” 

Tibetan proverb



PŘEDSTAVENÍ NADAČNÍHO FONDU NALA

Naším hlavním cílem je dlouhodobá humanitární a rozvojová 

pomoc v oblasti Himálaje. Soustředíme se především na Nepál, 

severní Indii (Sikkim), Bhútán a Mustang, tady země, které pravidelně 

navštěvujeme, a kde navazujeme a udržujeme inspirativní přátelství  

a vzájemnou spolupráci. 

Propojení Východu se Západem

Ještě před několika desítkami let zůstávaly tyto státy ležící pod 

Himalájemi doslova odříznuté od okolního světa. Díky svojí 

geografické poloze a nepřístupnému terénu fungovaly nezávisle 

a pro západní obyvatele téměř skrytě. V důsledku komunistického 

převratu v Tibetu v roce 1959 však mnoho buddhistických lamů 

našlo útočiště právě v Nepálu nebo Indii a téměř současně do těchto 

zemí začali cestovat první turisté ze Západu. Vzájemnému mísení  

a obohacování obou kultur tak zřejmě nemohlo nic zabránit.  

V současné době je tento trend dokonce ještě intenzivnější. 

Naší snahou je pomoci osiřelým a znevýhodněným dětem získat 

kvalitní vzdělání. Jedině tak se tito studenti budou moci zorientovat  

v měnící se společnosti a zároveň nezapomenout na tradiční hodnoty 

a kulturní dědictví zemí, odkud pochází. Domníváme se, že lidé z Čech 

mohou obyvatelům Nepálu nebo Sikkimu nabídnout nejen finanční 

podporu, ale také mnoho odborných znalostí v oblastech stavitelství 

nebo například moderní zdravotní péče. Zápaďané na druhou stranu 

mohou ocenit nadčasové buddhistické učení, prastarou kulturu 

a zvyky nebo alternativní tibetskou medicínu. Nemyslíme si proto, 

že naše pomoc je pouze jednosměrná, ale je naopak obrovským 

obohacením pro obě strany. Naším cílem je vzájemné propojení obou 

kultur na mnoha úrovních tak, aby Evropani i lidé z Východu mohli 

sdílet svoje staletími prověřené nauky o plném rozvoji lidského 

potenciálu, ale také technických možnostech a dalších oborech, které 

dokáží účinně zjednodušit každodenní život. 

Our main goal is the long-term humanitarian and development 

assistance in the Himalayas region. We focus mainly on Nepal, Northern 

India (Sikkim), Bhutan and Mustang which we regularly visit and where 

we build and maintain inspirational friendship and cooperation.

Connecting the East with the West

A few decades ago, these states remained under the Himalayas literally 

cut off from the outside world. Thanks to their geographical location 

and inaccessible terrain, they functioned independently and almost 

hidden to the western eye. However, as the result of the communist 

coup d’état in Tibet in 1959, many Buddhist lamas have found refuge 

just in Nepal or India, and almost simultaneously the first Western 

tourists have travelled to these countries. Thus, nothing could prevent 

anything from mixing and enriching both cultures. At present, this 

trend is even more intense. Our endeavour is to help orphaned and 

disadvantaged children to get a good education. Only in this way 

these students will be able to orient themselves in a changing society, 

while not forgetting the traditional values and cultural heritage of 

the countries where they come from. We guess that people from the 

Czech Republic can offer not only financial support to inhabitants in 

Nepal or Sikkim, but also a lot of expertise in construction or modern 

health care. Westerners, on the other hand, can appreciate timeless 

Buddhist teachings, ancient culture and customs, or alternative 

Tibetan medicine. Therefore, we do not think that our aid is only one-

way, but it is a huge enrichment for both sides. Our goal is to link the 

two cultures at many levels so that people from the Europe and people 

from the East could share their centuries-old teachings about the full 

development of human potential, but also technical capabilities and 

other fields that can effectively simplify everyday life. Our goal is to link 

the two cultures at many levels so that people and Europe and people 

from the East could discover that they can create new opportunities 

for personal data protection.

NALA ENDOWMENT FUND INTRODUCTION



NAŠE CÍLE A POSLÁNÍ

Soustředíme se zejména na shromažďování financí, které jsou 

využívány pro mnoho tuzemských i zahraničních projektů. Jedním 

z našich hlavních přání je podpora kvalitního vzdělání pro osiřelé 

nebo znevýhodněné děti v klášterech. Posláním těchto institucí 

je nejen velkorysé poskytnutí domova studentům, kteří pochází  

z velmi chudých rodin, ale také udržení tradice živého buddhismu 

v podobě, která přináší užitek všem bytostem. K rozvoji a uchování 

filozoficko-kulturního dědictví ale přispíváme také podporou 

tradičního buddhistického umění nebo překládáním vzácných 

tibetských textů do angličtiny a dalších evropských jazyků. 

 We focus mainly on collecting funds that are used for many domestic and 

foreign projects. One of our main wishes is to support quality education 

for orphaned or disadvantaged children in monasteries. The mission of 

these institutions is not only to provide a generous home to students 

who come from very poor families, but also to maintain the tradition of 

living Buddhism in a form that benefits all beings. We also contribute 

to the development and preservation of the philosophical and cultural 

heritage by supporting traditional Buddhist art or translating rare 

Tibetan texts into English and other European languages.

 OUR GOALS AND MISSION



„Když pochopíte mysl, pak porozumíte všemu.“

Nágárdžuna“When you understand the mind, you will 

understand everything.” 

Nagarjuna



BUDDHISMUS: CESTA KE ŠTĚSTÍ

Buddhismus vznikl v Indii přibližně před 2 500 lety, odkud se 

dále rozšířil do celé Asie. Proto je dnes praktikován také v Tibetu, 

Bhútánu, Číně, Japonsku, Vietnamu nebo například Thajsku. Od 70. let  

20. století si tento směr získává také stále více příznivců v západních 

zemích. Jeho hlavním cílem je najít trvalé štěstí, které se nazývá 

osvícení. Proto buddhismus přináší informace o tom, jak se věci mají,  

a zaměřuje se na trvalé hodnoty ve stále se měnícím světě. 

Plný rozvoj lidského potenciálu
Podle buddhistického učení existuje pouze jediná věc, která je stále 

přítomná – mysl, v níž se objevují všechny jevy. Mysl je neomezená, 

nemá konec ani začátek a je z podstaty plná radosti a štěstí, které 

vykračuje mimo běžné prožívání. Náš vnitřní svět myšlenek a pocitů 

se však neustále mění. Čím hlouběji si uvědomíme, že všechno 

je pomíjivé a složené pouze z mnoha podmínek, tím zdravější  

a svobodnější můžeme mít přístup k našim životům, vztahům, majetku 

i hodnotám. Díky tomu se poté můžeme zaměřit na trvalé a ničím 

nezpochybnitelné hodnoty. Pochopení této skutečnosti znamená 

dosažení osvícení, rozvoji plného lidského potenciálu pro dobro 

všech bytostí. 

Zodpovědnost za vlastní život
Buddhismus zároveň inspiruje k tomu, aby lidé dokázali přijmout 

zodpovědnost za vlastní život, tím, že porozumí učení o příčině 

a následku (karmě). Buddha vysvětlil to, že lidé vytvářejí svoji 

budoucnost prostřednictvím svých myšlenek, slov a činů. Všechno, 

co člověk udělá, má vliv na utváření pozitivních, nebo negativních 

otisků do mysli. Karma však není osud, který není možné změnit. 

Tento přístup naopak přináší jedinečnou příležitost k vědomé práci  

s myslí a soucitnému a zároveň moudrému chování. 

BUDDHISM: THE PATH TO HAPPINESS 

Buddhism originated in India about 2,500 years ago, from where it 

spread throughout Asia. Therefore, it is also practiced today in Tibet, 

Bhutan, China, Japan, Vietnam or Thailand. Since the 1970s, more and 

more supporters in Western countries have also gained this direction. Its 

main goal is to find lasting happiness called enlightenment. Therefore, 

Buddhism brings information about how things are, and focuses on 

sustained values in an ever-changing world.

Full Development of Human Potential

According to Buddhist teachings, there is only one thing that is still 

present - the mind in which all phenomena appear. The mind is 

unlimited, has no end or beginning, and is inherently full of joy and 

happiness that goes beyond normal experience. But our inner world 

of thoughts and feelings is constantly changing. The deeper we realize 

that everything is transient and composed only of many conditions, 

the healthier and freer we can have access to our lives, relationships, 

property and values. As a result, we can then focus on lasting and 

unquestionable values. Understanding this fact means achieving 

enlightenment, developing full human potential for the benefit of all 

beings.

Responsibility for Your Own Life

At the same time, Buddhism inspires people to take responsibility 

for their own lives by understanding the cause and effect teachings 

(karma). Buddha explained that people create their future through 

their thoughts, words and actions. Everything a person does has an 

effect on shaping positive or negative impressions into the mind. 

But Karma is not a fate that cannot be changed. On the contrary, this 

approach offers a unique opportunity to work consciously with the 

mind and both compassionate and wise behaviour.



NAŠE PROJEKTY

Dhagpo Sheydrub Ling
Podporujeme vzdělání chlapců v klášterní škole Dhagpo Sheydrub 

Ling, která byla slavnostně inaugurována v listopadu 2015. Pomohli 

jsme postavit novou školní budovu a zároveň přispíváme na stravu, 

ošacení, základní zdravotní péči a školní pomůcky dětí, které by si 

jinak nemohly dovolit chodit do školy. Chlapci se intenzivně věnují 

studiu buddhismu linie Karma Kagjü a přispívají tak k udržení živého 

odkazu tohoto vzácného odkazu. Studijní program zároveň zahrnuje 

další předměty (angličtina, nepálština, matematika, sociální vědy),  

a studenti případně mohou po absolvování školy najít uplatnění také 

v laickém sektoru. 

Ranjung Dawa Art School
Mezinárodní projekt tibetského umění pod vedením malíře Dawy 

Lhadripy umožňuje studentům z celého světa, aby se učili a později 

také šířili čistý a elegantní styl tradice Karma Gardri. Dawa Lhadripa, 

který se věnuje malbě svinovacích obrazů (thanegk), malbě sošek  

i nástěnným malbám, se tak snaží naplnit přání někdejšího představitele 

linie Karma Kagjü 16. Karmapy Rangdžung Rigpe Dordžeho i jeho 

nástupce 17. Karmapy Thinlä Thaje Dordžeho. Kurzy s malířem 

Dawou Lhadripou, probíhají například v Rusku a v budoucnu budou 

všem zájemcům přístupné také v buddhistickém centru Karma Guen 

nedaleko Malagy.  

Podporujeme vzdělání chlapců v klášterní škole Dhagpo Sheydrub 

Ling, která byla slavnostně inaugurována v listopadu 2015. Pomohli 

jsme postavit novou školní budovu a zároveň přispíváme na stravu, 

ošacení, základní zdravotní péči a školní pomůcky dětí, které by si 

jinak nemohly dovolit chodit do školy. Chlapci se intenzivně věnují 

studiu buddhismu linie Karma Kagjü, a přispívají tak k udržení živého 

odkazu tohoto vzácného odkazu. Studijní program zároveň zahrnuje 

další předměty (angličtina, nepálština, matematika, sociální vědy), 

a studenti případně mohou po absolvování školy najít uplatnění také 

v laickém sektoru.

OUR PROJECTS

Dhagpo Sheydrub Ling 

We support boys’ education at the Dhagpo Sheydrub Ling Monastic 

School, which was solemnly inaugurated in November 2015. We helped 

to build a new school building and at the same time we contribute 

on food, clothing, basic health care and school supplies for children 

who would otherwise not afford to go to school. Boys are intensively 

involved in studying the Karma Kagyu lineage Buddhism and contribute 

to maintaining the lively legacy of this precious teachings. The study 

program also includes other subjects (English, Nepali, Mathematics, 

Social Sciences) and students can take advantage of opportunities that 

could lead to their employment also in the lay sector.

Ranjung Dawa Art School 

An international project of Tibetan art under the guidance of painter 

Dawa Lhadripa enables students from all over the world to learn and 

later to spread the clean and elegant style of Karma Gardri tradition. 

Dawa Lhadripa, who is dedicated to painting thangkas, painting 

statues and wall paintings, tries to fulfil the wishes of the former 

Karma Kagyu representative of the 16th Karmapa Rangjung Rigpe 

Dorje and his successor, 17th Karmapa Trinley Thaye Dorje. Courses 

with painter Dawa Lhadripa take place, for example, in Russia, and in 

the future they will also be available to all those interested in Karma 

Guen Buddhist Center near Malaga.



NAŠE PROJEKTY

Překlady z tibetského jazyka
V tibetském buddhismu existují čtyři hlavní školy. Jednou z nich je linie 

Karma Kagjü, jejímž hlavním představitelem je od 12. století Karmapa, 

první vědomě znovuzrozený lama v Tibetu. V roce 1983 se narodila 

zatím poslední inkarnace, 17. Karmapa Thinlä Thaje Dordže. Projekt, 

který právě vzniká, má za cíl přeložit díla všech Karmapů z tibetštiny 

do angličtiny, tak aby se staly přístupné pro všechny praktikující, ale 

také další zájemce ze Západu. Převedení těchto děl se ujmou evropští 

překladatelé, kteří právě v Karma Guenu studovali v rámci institutu 

ITAS. Projekt se tak stane dalším pomyslným mostem mezi Východem 

a západními zeměmi. 

Zlepšení zdravotní péče

V Nepálu neexistuje systém zdravotního pojištění a úroveň lékařské 

péče zároveň není na příliš vysoké úrovni. Ve spolupráci s organizací 

MEDEVAC, která funguje v rámci Ministerstva vnitra České 

republiky, připravujeme projekty, které přinesou pravidelné prohlídky 

a další služby nejen dětem ve škole Dhagpo Sheydrub Ling, ale také 

obyvatelům okolních vesnic. Součástí plánů je výstavba zdravotnické 

místnosti, ve které se budou nacházet ordinace praktického lékaře, 

stomatologa nebo gynekologa, a také například kurzy první pomoci 

pro studenty školy v Nale. Garanci projektu zajišťují lékaři spolupracující 

s organizací MEDEVAC. 

OUR PROJECTS

Translations from Tibetan Language 

There are four main schools in Tibetan Buddhism. One of them is 

the Karma Kagyu lineage, whose main representative since the 12th 

century is Karmapa, the first consciously reborn lama in Tibet. In 1983, 

the last incarnation was born, the 17th Karmapa Trinley Thaye Dorje.  

The project that is currently underway aims to translate the works of 

all Karmapa from Tibetan to English, making them accessible to all 

practitioners but also to other Westerners.  The translations of these 

works will be transferred over by European translators who have 

studied at the ITAS Institute of Karma Guen. The project will thus 

become another imaginary bridge between East and West countries.

Health Care Improvement

There is no health insurance system in Nepal and the level of medical 

care is not too high. In cooperation with MEDEVAC organization which 

operates within the Ministry of the Interior of the Czech Republic, we 

prepare projects that will provide regular visits and other services not 

only to children at Dhagpo Sheydrub Ling School, but also to inhabitants 

of the surrounding villages.

The plans include the construction of a medical room, which will 

include general practitioners, dentists or gynaecologists, as well as first 

aid courses for students in Nala. The project is guaranteed by doctors 

working with MEDEVAC organization.



„Pouhá slova jsou jako pěna na hladině vody,  
skutečné činy jsou kapkami zlata.“ 

tibetské přísloví 

“Mere words are like foam on the water level, real deeds are drops 

of gold” 

Tibetan proverb



ŠERAB GJALCCHEN RINPOČHE

Zakladatelem klášterní školy Dhagpo Sheydrub Ling  je vysoce 

ceněný buddhistický učitel Šerab Gjalcchen rinpočhe. Téměř celý svůj 

život pečuje o sirotky a znevýhodněné děti, publikoval mnoho textů 

a vedl stavby buddhistických staveb (tzv. stúp) nejen v Asii, ale také  

v Evropě. Je držitelem titulu „Maniwa“. Ten je udělován mistrům praxe 

na Milující oči, kteří odrecitovali nejméně jednu miliardu mantry OM 

MANI PEME HUNG rozvíjející laskavost a soucit. 

Šerab Gjalcchen rinpočhe se narodil v Nepálu v roce 1950 a byl žákem 

16. Karmapy. Několikrát za rok vede púdžy, několikadenní reatreaty, 

při nichž se akumulují mantry různých Buddhovských aspektů pro 

dobro všech bytostí. Dále je garantem meditačního centra v Pharpingu 

a spravuje ženský klášter Karma Ngedhon Osal Choekhorling  

v Hasantaru. Šerab Gjalcchen rinpočhe žije v Káthmándú a téměř 

každý rok přijíždí do Evropy, kde přednáší o buddhismu a vede 

meditační kurzy pro tisíce zájemců z celého světa. 

Smlouva o spolupráci
V březnu 2012 jsme s buddhistickým učitelem Šerabem Gjalcchenem 

rinpočhem podepsali smlouvu o spolupráci. Ta probíhá mezi 

nadačním fondem Nala a Dhagpo Sheydrub Ling Foundation, která 

sídlí v hlavním městě Nepálu Káthmándú. Rinpočhe je předsedou této 

partnerské organizace. 

NALA ENDOWMENT FUND INTRODUCTION

ŠERAB GJALCCHEN RINPOČHE

The founder of the Dhagpo Sheydrub Ling monastic school is the 

highly regarded Buddhist teacher Sherab Gyaltsen Rinpoche.  Almost 

all his life, he has been carrying for orphans and disadvantaged 

children, has published many texts and led the construction of 

Buddhist buildings (stupas) not only in Asia but also in Europe.  He 

holds the title “Maniwa.”  The title is given to the Masters of Practice 

on Loving Eyes who recited at least one billion mantras OM MANI 

PEME HUNG developing kindness and compassion. Sherab Gyaltsen 

Rinpoche was born in Nepal in 1950 and was the 16th Karmapa‘s 

disciple.  Several times a year he leads pujas, several-day retreats, in 

which the mantras of various Buddha’s aspects are accumulated for 

the benefit of all beings.  Further on he is also the guarantor of the 

Pharping Meditation Centre and manages the Karma Ngedhon Osal 

Choekhorling Monastery in Hasantar. Sherab Gyaltsen Rinpoche lives 

in Kathmandu and almost every year he comes to Europe, where he 

lectures on Buddhism and conducts meditation courses for thousands 

of people from all over the world.

 Agreement on Cooperation

In March 2012 we signed an agreement on cooperation with Sherab 

Gyaltsen Rinpoche, a Buddhist teacher. This takes place between the 

NALA Endowment Fund and the Dhagpo Sheydrub Ling Foundation, 

which is based in Kathmandu, the capital of Nepal. Rinpoche is 

chairman of this partner organization.



ČINNOST NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2016

Začátkem roku jsme se vydali na další cestu do Nepálu. Nejen, 

že jsme měli tu čest znovu se potkat s buddhistickým učitelem 

Šerabem Gjalcchenem rinpočhem, ale zároveň jsme zahájili naši 

spolupráci se zdravotně humanitárním programem MEDEVAC, který 

koordinuje Ministerstvo vnitra České republiky. Společně s námi 

do Nepálu odcestovali zástupci této organizace, lékař Filip Burget  

a xxxxxxxxxxxxxx. 

Při návštěvě školy Dhagpo Sheydrub Ling jsme prověřili četnost a 

úroveň nejbližších zdravotnických zařízení, které se nachází ve spádové 

oblasti pro studenty školy i obyvatele okolních vesnic, a na základě 

toho začali připravovat program pro zlepšení situace. Zamapování 

přilehlých lékařských zařízení totiž jasně ukázalo, že ordinací není 

dostatek a jsou daleko. Proto jsme začali připravovat řešení, výstavbu 

zdravotnické místnosti přímo v areály školy, kde v budoucnu budou 

k dispozici ordinace praktického lékaře, stomatologa nebo 

gynekologa. Lékař Filip Burget prohlédl všechny žáky, u jednoho 

studenta se zabýval problémem v oblasti kolena a dalšího doporučil 

k plánovaným operačním zákrokům přímo v České republice. Zároveň 

jsme se zástupci organizace MEDEVAC domluvili edukační programy 

pro studenty Dhagpo Sheydrub Ling.

Začátkem roku jsme se vydali na další cestu do Nepálu. Nejen, 

že jsme měli tu čest znovu se potkat s buddhistickým učitelem 

Šerabem Gjalcchenem rinpočhem, ale zároveň jsme zahájili naši 

spolupráci se zdravotně humanitárním programem MEDEVAC, který 

koordinuje Ministerstvo vnitra České republiky. Společně s námi 

do Nepálu odcestovali zástupci této organizace, lékař Filip Burget 

a Lukáš Němec.

ENDOWMENT FUND ACTIVITIES IN 2016

When visiting Dhagpo Sheydrub Ling we examined the frequency 

and level of the closest medical facilities in the catchment area for 

school students and the surrounding villages, and started to prepare 

a program to improve the situation. The mapping of adjacent medical 

facilities has clearly shown that the surgery is not enough and far away. 

That is why we started to prepare a solution for the construction of a 

medical room right in the school premises, where general practitioners, 

dentists or gynaecologists will be available in the future. The doctor 

Filip Burget inspected all the pupils, he dealt with the problem of 

the knee in one student and recommended another student for the 

planned surgical procedures in the Czech Republic. At the same time, 

MEDEVAC representatives arranged educational programs for Dhagpo 

Sheydrub Ling students.



ČINNOST NADAČNÍHO FONDU

MEDEVAC: lepší zdravotní péče
MEDEVAC je vládní, zdravotně humanitární program České republiky, 

který se zaměřuje na poskytování lékařské péče zranitelným 

skupinám obyvatelstva v regionech zasažených humanitární krizí nebo 

přírodní katastrofou a v místech, kde není dostupná specializovaná 

odborná péče. Léčba je poskytována zdarma převážně ženám, dětem  

a starším osobám. Program se zaměřuje na pacienty s takovým typem 

onemocnění, které si nevyžádá intenzivní léčbu v řádech několika let, 

ale jedná se o osoby, pro které operace v ČR nebo operace v zahraničí 

znamená podstatnou změnu jejich zdravotního stavu, záchranu 

života nebo zásadní zvýšení kvality života. Program MEDEVAC působí 

také například v Jordánsku, Maroku nebo Kambodži. 

Nové oblečení pro děti 
V únoru jsme se již tradičně zúčastnili LOSARU, oslav nového 

tibetského roku v prostorách Novoměstské radnice v Praze. Měli 

jsme tak příležitost představit činnost nadačního fondu a seznámit se 

s aktivitami podobně zaměřených neziskových organizací. 

Krátce nato jsme dětem ve škole v Nale předali nové oblečení, 

které jsme tentokrát nechali na míru vyrobit přímo v Nepálu. Žáci  

i zaměstnanci školy dostali nové boty, kalhoty nebo například vesty.

ENDOWMENT FUND ACTIVITIES

MEDEVAC – better medical care

MEDEVAC is a governmental, humanitarian program of the Czech 

Republic that focuses on providing medical care to vulnerable 

population in regions hit by humanitarian crises or natural disasters 

and in places where specialized specialists care is not available. 

Treatment is provided free of charge mainly to women, children 

and the elderly people. The program focuses on patients with a 

type of illness that does not require intensive treatment in the 

order of several years, but they are those for whom surgery in 

the Czech Republic or surgery abroad mean a significant change 

in their health, saving life or a fundamental increase in quality of 

life. MEDEVAC also operates for example in Jordan, Cambodia or 

Morocco.

New clothing for children

In February we traditionally attended LOSAR the Tibetan New Year 

celebration in the New Town Hall in Prague. So we had the opportunity 

to present the activities of the endowment fund and get acquainted 

with the activities of similarly oriented non-profit organizations. 

Shortly thereafter we gave the children at Nala school new clothing, 

which we had this time custom made in Nepal. Pupils and school staff 

were given new shoes, trousers and, for example, vests.



 „Neexistuje rozdíl mezi dobrým buddhistou a dobrým člověkem.“
17. Karmapa Thinlä Thaje Dordže“There is no difference between a good Buddhist  

and a good person.” 

The 17th Karmapa Trinley Thaye Dorje



VEŘEJNÁ SBÍRKA NA POMOC NEPÁLU

Vyhlásili jsme veřejnou sbírku pomoci pro Nepál podle ustanovení 

§ 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb. na dobu neurčitou se zvláštním 

bankovním účtem k získání peněžitých příspěvků. Ty budou použity na 

podporu přenosu kulturně-filozofického dědictví z oblasti Himaláje 

do západní společnosti, tj. šíření východní, zejména buddhistické 

filozofie na území ČR. V rámci této činnosti nadační fond organizuje 

různé přednášky, zve východní učitele, vydává knížky, pořádá kurzy 

východní a tibetské medicíny apod. Veřejná sbírka byla vyhlášena 

1. června a je prováděna shromažďováním příspěvků na zvláštním 

bankovním kontě, pokladničkami a prodejem předmětů. 

THE PUBLIC COLLECTION FOR NEPAL 

We announced a public aid collection for Nepal under Section 4 (1) 

of Act No. 117/2001 Coll. for an indefinite period with a special bank 

account to receive cash contributions. These will be used to support 

the transfer of cultural-philosophical heritage from the Himalayas 

to Western society, i.e. the spread of Eastern, especially Buddhist, 

philosophy in the Czech Republic. In the framework of this activity, the 

Endowment Fund organizes various lectures, invites Eastern teachers, 

publishes books, organizes courses of Eastern and Tibetan medicine, 

etc. The public collection was announced on 1st of June and is carried 

out by collecting contributions on a special bank account, cash boxes 

and selling items.



STAVBA RETREATOVÉHO CENTRA V RUMTEKU

Při zářijovém buddhistickém kurzu ve španělském centru Karma Guen 

se naše cesty zkřížily s významným učitelem Nedem rinpočhem, který 

zde předával učení pro tisíce zájemců z celého světa. Nedo rinpočhe 

byl žákem 16. Karmapy a patří k důležitým lamům linie Karma Kagjü. 

Sídlí v Rumteku v Sikkimu v klášteře, který je zároveň školou pro třicet 

studentů. V nejbližší době rinpočhe plánuje v těsné blízkosti kláštera 

vybudovat reatreatové centrum, na jehož výstavbě se náš nadační 

fond rozhodl také podílet. Nový areál bude určen pro praktikující, 

kteří zde budou chtít absolvovat intenzivní meditační odosobnění.

BUILDING THE RETREAT CENTER IN RUMTEK

At the September Buddhist course in Karma Guen, Spain, our journeys 

crossed with a prominent teacher, Nedo Rinpoche, who taught 

thousands of people around the world. Nedo Rinpoche was a disciple 

of the 16th Karmapa and he is an important lama of the Karma Kagyu 

lineage. He is based in Rumtek, Sikkim, a monastery that is also a school 

for thirty students. In the near future Rinpoche plans to build a retreat 

centre in close proximity to the monastery where our foundation also 

decided to participate. The new site will be designed for practitioners 

who want to undergo intensive meditation deprivation.



S RADOSTNÝM ÚSILÍM PRO NEPÁL

Na podzim jsme opět pořádali benefiční večírek, jehož hlavním 

cílem bylo setkání s přispěvovateli a sympatizanty nadačního fondu, 

a také získání dalších finančních prostředků pro probíhající i budoucí 

projekty.  Večer s názvem „Nala večírek // S radostným úsilím pro Nepál“, 

který se konal stejně jako loni v prostorách Novoměstké radnice  

v Praze, přinesl 280 tisíc. 

Na podzim jsme opět pořádali benefiční večírek, jehož hlavním 

cílem bylo setkání s přispěvovateli a sympatizanty nadačního fondu, 

a také získání dalších finančních prostředků pro probíhající i budoucí 

projekty. Večer s názvem „Nala večírek // S radostným úsilím pro 

Nepál“, který se konal stejně jako loni v prostorách Novoměstké 

radnice v Praze, přinesl 55 tisíc.

 WITH A JOY FOR NEPAL 

In the autumn, we again organized a fundraiser party, which main goal 

was to meet with contributors and sympathizers of the endowment 

fund and to obtain additional funds for ongoing and future projects. 

The evening entitled “Nala Party // With the Joyful Effort for Nepal” 

which took place in the premises of the New Town Hall in Prague 

brought 280,000 CZK.



„Slova mají tak velkou sílu, že mohou ničit,  
nebo naopak povzbudit a uklidňovat.“ 
17. Karmapa Thinlä Thaje Dordže

“Words have such great strength that they can destroy  

or encourage and calm.” 

The 17th Karmapa Trinley Thaye Dorje



PRVNÍ VÝROČÍ OTEVŘENÍ ŠKOLY V NALE

Následovala další cesta do Nepálu, při které jsme navštívili školu 

v Nale a setkali se se Šerabem Gjalcchen rinpočhem, abychom 

prodiskutovali další kroky nadace a priority, na které bychom se měli 

v rámci naší činnosti nejvíce zaměřit. Ve škole Dhagpo Sheydrub Ling 

jsme začali s technickou přípravou zdravotnické místnosti, vytvořili 

jsme rozlišující obrázkový systém pro nejmenší děti, předali věcné 

dárky (batohy a školní pomůcky) a začali řešit další potřeby pro chod 

kláštera. 

Studenti navíc připravili pro celý tým nádherné překvapení – vzhledem 

k tomu, že v té době uběhl právě rok od loňského slavnostního 

otevření školy, nacvičili si všichni žáci nejrůznější vystoupení toho, 

v čem nejvíce vynikají – hrané scénky, písně nebo například ukázky 

karate. Jejich píle, dovednosti a radost nás dojaly a jako vždycky se 

staly obrovskou inspirací a potvrzením toho, že naše snaha má smysl. 

Při návštěvě školy Karma Ngedhon Osal Choekhorling jsme navíc 

doslova podlehli kráse nádherného areálu, kde žijí a studují dívky  

– mnišky, a okamžitě se rozhodli začít podporovat také je. 

THE FIRST ANNIVERSARY OF OPENING THE SCHOOL IN NALA

Another trip to Nepal came true and we visited the school in Nala 

and met Sherab Gyaltsen Rinpoche to discuss the next steps of the 

endowment fund and the priorities we should focus on in our work. At 

Dhagpo Sheydrub Ling School we started the medical preparation of 

the medical room, created a distinctive image system for the youngest 

children, handed over gifts (rucksacks and school supplies) and began 

to address other needs for the monastery’s operation. In addition, 

the students have prepared a wonderful surprise for the whole team 

- given that at the time just one year has passed since last year’s 

grand opening of the school, all the students have practiced various 

performances of what they stand out for - scenes, songs or examples 

of karate. We were touched by their diligence, skills and joy and as 

always, they have become a great inspiration for us and confirmed 

that our endeavour makes sense.

In addition, while visiting Karma Ngedhon Osal Choekhorling School 

we literally succumbed to the beauty of the beautiful area where girls 

and nuns live and study, and immediately decided to start supporting 

them as well.



TIBETSKÉ DIÁŘE A TAŠKY S OBRÁZKY ŠKOLÁKŮ

Před koncem roku jsme vydali tibetský diář a kalendář, v nichž 

jsou zaznamenány významné buddhistické dny podle tradičních 

tibetských výpočtů. Obě publikace navíc obsahují buddhistické 

citáty a fotografie znázorňující oblasti, které se nejvíce týkají činnosti 

nadace. Nechali jsme vyrobit plátěné tašky s obrázky našich 

školáků a další předměty, a zároveň jsme spustili e-shop, místo, kde 

mohou zájemci podpořit děti v Nepálu a další projekty zakoupením 

nejrůznějších předmětů. Rovněž jsme se zúčastnili předvánočního 

prodejního trhu v čajovně Dharmasala nazvaného podle jedné 

z nejznámějších čtvrtí v Káthmándú Thamel bazar. Také při této 

příležitosti jsme návštěvníkům představili činnost nadace a nabízeli  

k prodeji naše produkty. 

TIBETAN DIARIES AND BAGS WITH SCHOOLCHILDREN’ PICTURES 

Before the end of the year we published a Tibetan diary and calendar 

which record important Buddhist days according to traditional Tibetan 

calculations. In addition, both publications contain Buddhist quotes 

and photographs depicting the areas most relevant to the Endowment 

Fund’s activities. We have made canvas bags with pictures of our 

schoolchildren and other items, and we also launched an e-shop, a 

place where people can support children in Nepal and other projects 

by purchasing a variety of items. We also took part in the pre-Christmas 

sales market in the Dharmasala Tearoom, named after one of Thamel’s 

most famous neighbourhoods in Kathmandu. On this occasion we 

presented the Endowment Fund’s  activities and offered our products 

for sale, too.



ROK 2016 V KOSTCE

- Pokračujeme v podpoře chlapců ve škole  

Dhagpo Sheydrub Ling

- Podílíme se na zlepšení zdravotní péče v oblasti  

Banepa ve spolupráci s programem MEDEVAC 

- Nově jsme začali pomáhat děvčatům v klášteře  

Karma Ngedhon Osal Choekhorling

- Přispíváme k udržení odkazu tibetského  

umění tradice Karma Gardri

- Zapojili jsme se do projektu překladů z tibetského jazyka

- Stali jsme se partnery výstavby retreatového centra v Rumteku

- Uspořádali jsme Nala večírek // S radostným úsilím pro Nepál 

- Vydali jsme tibetské diáře a kalendáře

- Nechali jsme vyrobit plátěné tašky s obrázky našich školáků

- Spustili jsme e-shop na podporu dětí v Nepálu  

a dalších projektů

YEAR 2016 IN A NUTSHELL 

• We continue to support the boys at Dhagpo Sheydrub Ling  

• We work on Banepa health care in partnership with MEDEVAC  

• We start to help the girls at Karma Ngedhon Monastery Osal 

Choekhorling 

• We contribute to maintaining the legacy of Tibetan art tradition 

to translate Tibetan language translations 

• We became partners of the Rumtek Retreat Center 

• We organized Nala party // With a Joyous Effort for Nepal 

• We published Tibetan diaries and calendars 

• We made canvas bags with pictures of our schoolchildren 

• We launched e -shop to support children in Nepal and other 

projects.
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 „Jestli chcete být šťastní, pak svoji pozornost nasměrujte  
k určitému cíli, ale ne k lidem nebo věcem.“
Albert Einstein

“If you want to be happy then direct your attention to a goal, but 

not to people or things.”

Albert Einstein



Majetek nadačního fondu
Počáteční vklad 1 000 Kč. 

Finanční pomoc v roce 2016

V roce 2016 přispěl nadační fond Nala v rámci několika různých 

projektů celkem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kč. 

V roce 2016 byly podpořeny  
následující aktivity:

- Provoz klášterní školy Dhagpo Sheydrub Ling se sídlem  

v Nale (oblast Banepa)

- Provoz klášterní školy Karma Ngedhon Osal Choekhorling  

se sídlem v Hasantaru 

- Podpora buddhistického umění (malíř Dawa Lhadripa  

a projekt Rangjung Dawa Art School)

- Podpora překladů textů z tibetského jazyka (ve spolupráci  

se španělským buddhistickým centrem Karma Guen) 

FINANČNÍ ZPRÁVA FINANCIAL REPORT

Endowment Fund Assets

Initial deposit 1 000 CZK

Financial Assistance in 2016 

In 2016, the Nala Endowment Fund contributed a total of CZK 

2.063.633,20 to several projects. The following activities were 

supported in 2016: 

Following activities were supported in 2016:

• Operation of the Dhagpo Sheydrub Ling Monastery School 

in Nala (Banepa Region)

• Operation of the Karma Ngedhon Osal Choekhorling 

Monastic School based in Hasantar 

• Support for Buddhist Art (Dawa Lhadrip and Rangjung 

Dawa Art School) 

• Support for translations of texts from the Tibetan language 

(in cooperation with the Spanish Buddhist Center Karma 

Guen)



FINANČNÍ POMOC V ROCE 2016

Výdaje

Položka Částka v Kč

Dary 1 103 774, 20

Spotřeba materiálu 463 853, 90

Služby 87 214, 17

Bankovní poplatky 3 188

Celkem 1 658 030, 37

Ziskem za rok 2015 je -8.948,81 Kč, zůstatek běžného účtu k 31. 12. 

2015 činí -8.948,81 Kč. Částka byla převedena do dalšího roku. 

Příjmy

Položka Částka v Kč

Poskytnuté dary  1 103 744, 20

Úroky  -49, 89

Celkem  1 103 774, 20

Seznam darů od fyzických osob*

Jméno a příjmení Částka v Kč

Petr Kalianko 250.000

Martina a Jan Kuželkovi 100.000

Martin Kubínek 50.000

Josef Šín 33.000

Vladimír Zuzák 21.000

Viktor Nikolov 19.000

Milena Virtová 13.500

Petr Onisko 11.000

Tomáš Josef Strnadel 10.000

Olga Melzochová 10.000

Markéta Křehnáčová  10.000

* Seznam darů fyzických osob byl vypracován v souladu s požadavky Zákona o ochraně osobních údajů č. 
101/2000 Sb. a Zákona o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb.  

INCOMES

Item Amount in CZK

Gits 2 433 175,94

Interests 37,25

Other 129 153,65

Total 2 562 366,84

THE LIST OF GIFTS FROM PHYSICAL PERSONS*

Name and surname Amount in CZK

Petr Kalianko 250.000

Martina a Jan Kuželkovi 100.000

Martin Kubínek 50.000

Josef Šín 33.000

Vladimír Zuzák 21.000

Viktor Nikolov 19.000

Milena Virtová 13.500

Petr Onisko 11.000

Tomáš Josef Strnadel 10.000

Olga Melzochová 10.000

Markéta Křehnáčová 10.000

*  The list of gifts from physical persons was executed in accordance with 
Personal data protection act no. 101/2000 Coll. and Foundations and 
endowment funds act no. 227/1997 Coll.

EXPENDITURES

Item Amount in CZK

Provided gifts 2 063 633,20

Services 238 429,10

Bank fees 3 445,56

Other 259 943,71

Total 2 565 451,57

The economic result of 2016 is the loss of CZK 3.084,73.

FINANCIAL HELP IN 2016



VYJÁDŘENÍ K NÁKLADŮM NADAČNÍHO FONDU

Pravidlo pro omezení nákladů nadačního fondu dle ust. § 22 

zákona o nadacích a nadačních fondech: Nadační fond nesmí 

překročit celkovou výši ročních nákladů souvisejících se 

správou nadačního fondu ve výši 30 % (slovy: třicet procent) 

hodnoty všech během kalendářního roku nadačním fondem 

poskytnutých nadačních příspěvků. Toto pravidlo nelze 

měnit po dobu pěti let.

Náklady nadačního fondu související se správou za rok 2015 

činily 90 577, 17 Kč, což je 8, 20 % z poskytnutých nadačních 

příspěvků (ty byly 1 103 774, 20 Kč). Nadační fond tedy splnil 

svou povinnost dle statutu nadačního fondu.

Zpráva revizora
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

JUDr. Erika Mačáková, 

LL. M., Ph.D. revizorka

STATEMENT ON THE COSTS

The rule for the cost limitation of the endowment fund according 

to section 22 of Foundations and endowment funds act: The overall 

amount of annual administrative costs of the endowment fund 

shall not exceed 30 % (in words: thirty percent) of all the funds 

provided during the calendar year. This rule cannot be changed for 

the period of five years.

Administrative costs of the endowment fund for 2016 amounted 

to CZK 238.211, which is 20.64 % of the provided funds (of CZK 

2.063.633,20). The endowment fund thus fulfilled its obligation 

based on its status.

Inspector’s Report

“It is my pleasure and obligation to confirm that the activity of the NALA 

endowment fund in 2016 was carried out without any faults. The funds 

were provided according to the status of the endowment fund. The 

accounting records correspond with reality.

NALA endowment fund continued to fulfil its goals successfully in 2016.”

Ing. Dagmar Bartosova

Inspector



KONTAKTY

NALA nadační fond 
Loretánské náměstí 109 /3

118 00 Praha 1 – Hradčany

Předsedkyně NFN:

Bc. Vlasta Hodanová

tel.: +420 777 272 417

e-mail: info@nala.cz

www: http://nala.cz/

Foto:  

Tokpa Korlo  

Shutterstock.com

CONTACTS

NALA endowment fund

Loretanske namesti 109/3 

118 00 Praha 1 – Hradcany

Chairperson: Bc. Vlasta Hodanova

Tel.: +420 777 272 417 

e-mail: info@nala.cz 

www.nala.cz
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Foto:  

Z celého srdce děkujeme  

za Vaši štědrost!

Thank you for your generosity!



www.nala.cz


