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„Buddhismus je soubor metod, jejichž  
hlavním cílem je přinést lidem štěstí.“ 

17. Karmapa Thinlä Thaje Dordže

“Buddhism is a collection of methods designed 

to bring people happiness.”

17th Karmapa Trinley Thaye Dorje



PŘEDSTAVENÍ NADAČNÍHO FONDU NALA

Dlouhodobě se zabýváme humanitární a rozvojovou 

pomocí v zemích, které leží v oblasti Himaláje. 

Záleží nám na tom, aby filozoficko-kulturní dědictví 

těchto států zůstalo zachováno pro budoucí generace 

a zároveň aby mohlo obohacovat naši západní 

společnost.

Vzdělání pro nepálské děti 
Protože v Nepálu podle oficiálních statistik 

negramotnost stále dosahuje až 48, 6 % (62, 7 % mužů 

a 34, 9 % žen), soustředíme se zejména na efektivní 

podporu vzdělanosti a také životních podmínek dětí 

z chudých venkovských oblastí, kterým chceme dát 

šanci na šťastnější život.

I když Nepál ze zákona poskytuje dětem bezplatnou 

školní docházku, pro mnoho dětí je vzdělání stále 

nedostupným luxusem. Jejich rodiče totiž nemají 

finance ani na základní pomůcky jako jsou učebnice 

nebo uniformy. Výjimku tvoří soukromé instituce, 

které nabízejí dětem ze sociálně slabých vrstev kvalitní 

vzdělání zcela zdarma. Jestliže se taková škola v této 

rozvojové zemi, kde žije pod hranicí chudoby přibližně 

třetina obyvatel, objeví, pak představuje pro děti 

skutečně nedocenitelnou pomoc v jejich rozvoji a je 

určující pro jejich další budoucnost.

We provide long-term humanitarian and development 

aid in the countries of the Himalayan region. Our 

aim is to help preserve the philosophical and cultural 

heritage of these countries for future generations, so 

that it can so that it can bring benefit also to our western 

society.

Education for Nepalese Children

According to official statistics, 48.6 % of Nepali people 

is still illiterate (62.7 % of men and 34.9 % of women). 

We therefore focus especially on an efficient support of 

education and also living conditions of the children 

in poor rural areas, whom we hope to bring a chance 

of a happier life.

Although Nepal provides schooling for children free of 

charge, for many it is still an inaccessible luxury, as their 

parents don’t have enough money to even buy the basic 

teaching aids, such as textbooks and uniforms. The only 

exception are private institutions that offer children 

with poorer social background education for free. If 

such a school appears in a developing country where 

about a third of population lives below the poverty line, 

it means an immense help for children in their development 

and a very positive factor in shaping their future life.

NALA ENDOWMENT FUND – INTRODUCTION



NOVÁ ŠKOLA V NALE

Podařilo se nám přispět na stavbu klášterní školy Dhagpo 

Sheydrub Ling, která se nachází v oblasti Banep v blízkosti 

města Nala. Financujeme rovněž provoz budovy, stravu, 

ošacení, školní pomůcky a základní zdravotní péči pro 120 

dětí ve věku od 3 do 23 let, které ve škole žijí a studují. 

Podporujeme rovněž zaměstnance školy a také aktivity 

vysoce ceněného buddhistického učitele Šeraba Gjalcchen 

rinpočheho, který je zakladatelem školy a pod jehož  

vedením děti studují. 

NEW SCHOOL IN NALA

We are happy we could contribute to the construction of 

Dhagpo Shaydrub Ling monastic school located in the Banepa 

region, close to Nala municipality. We provide funding also 

for the operation of the building, to cover food, clothing, 

teaching aids and basic health care for 120 children aged 3 to 

23, who live and study in the school. Our support goes also to 

school staff and to highly acclaimed Buddhist teacher Sherab 

Gyaltsen Rinpoche, a founder and spiritual head of the school.



„Tajemství dlouhého a šťastného života je: jezte polovinu, choďte dvojnásobně, 
smějte se trojnásobně a milujte bez hranic…“
tibetské přísloví

“The secret of a long and happy life is: eat half, walk double, laugh triple 

and love without measure.”

Tibetan proverb



ŽIVÝ ODKAZ BUDDHISMU

Nepál je bezpochyby fascinujícím místem, které je 

přímo spjato se vznikem, rozvojem a pokračujícím 

živým odkazem buddhistického učení. To v sobě 

skrývá informace o způsobu, jak může každý člověk 

objevit dokonalé kvality mysli, prožívat trvalé 

štěstí a pomáhat ostatním. Zakladatel buddhismu, 

Siddhártha Gautama, později zvaný Buddha, se 

narodil 564 nebo 563 př. n. l. na území dnešního Nepálu 

ve městě Lumbini, a země se po čínské invazi rovněž 

stala útočištěm pro mnoho tibetských uprchlíků. 

I když je Nepál v současné době většinově 

hinduistickým státem, k buddhistickému učení se tu 

hlásí přibližně 10 % obyvatel a nachází se zde mnoho 

vzácných buddhistických staveb a památek. 

Naším dalším cílem je proto také podpora buddhismu, 

původního tibetského umění nebo překladů 

výjimečných knih s tématikou východní filozofie  

nebo tibetské medicíny. To, jestli buddhismus přežije  

i v budoucnu, do jisté míry leží i v našich rukou. 

Západní země, které i přes svoje problémy disponují 

finančním nadbytkem, se mohou stát důležitou 

oporou pro východní státy s obrovským duchovním 

bohatstvím, avšak s poměrně nepříznivou 

hospodářskou situací. 

BUDDHISM’S LIVING LEGACY

Nepal is undoubtedly a fascinating place which is directly 

connected with the emergence, development and living 

legacy of the Buddhist teaching. This teaching, or Dharma, 

contains information about the methods that allow 

every person to discover the perfect qualities of mind, 

experience lasting happiness and help others. The founder 

of Buddhism, Siddhartha Gautama, later called simply 

the Buddha, was born around 564 BC on the territory of 

Nepal, in Lumbini. Nepal also became a refuge for many 

Tibetan refugees following the Chinese invasion in the 

20th century.

Although Nepal is predominantly a Hindu country, about 

10 % of population are Buddhists and there are many 

important Buddhist buildings, constructions and other 

sites. Our other aim is therefore to support Buddhism, 

original Tibetan art and translations of exceptional books 

about eastern philosophy and Tibetan medicine. To a 

certain extent, it is our responsibility whether Buddhism 

survives or not.

Western countries that, despite their problems, have a 

financial surplus can become an important support for 

eastern countries with their spiritual wealth but also a 

relatively unfavourable economic situation.



„Pocit štěstí nezávisí na tom, co vlastníte nebo kým jste.  
Naopak záleží pouze na způsobu, jakým přemýšlíte.“ 

Buddha

“Happiness doesn’t depend on what you own or 

who you are or what you have. It depends solely on 

what you think.”

Buddha



AKTIVITY V ROCE 2015

Losar na Novoměstké radnici
Začátkem roku jsme se poprvé zúčastnili Losaru, 

oslav nového tibetského roku, které se konaly na 

Novoměstské radnici v Praze. Měli jsme tu čest 

představit činnost nadačního fondu návštěvníkům 

a zároveň jsme se seznámili s aktivitami podobně 

zaměřených organizací. 

ACTIVITIES IN 2015

Losar at Prague New Town Hall

In the beginning of the year, we participated in 

Losar – Tibetan New Year’s celebration at the New 

Town Hall in Prague for the first time. We had the 

honour to present the activities of our endowment 

fund to all participants and at the same time we 

had learnt about similarly oriented organizations 

and their activities.



HIMALÁJSKÉ ZEMĚTŘESENÍ 

Když se v sobotu 25. dubna v poledne objevily 

v médiích první zprávy o zemětřesení v Nepálu, byl 

to šok. První zmínky se týkaly několika set obětí, ale 

přírodní katastrofa se nakonec ukázala jako mnohem 

ničivější. Bylo to nejsilnější zemětřesení v Nepálu od 

roku 1934, kdy k neštěstí došlo v Biháru. Loni v zemi 

zemřelo 8 tisíc lidí a o život přišli také obyvatelé Indie, 

Číny a Bangladéše. 

Epicentrum zemětřesení se nacházelo přibližně  

77 km od hlavního města Káthmándú a dosáhlo 

síly 7, 9 momentové škály.  

Otřesy spustily také lavinu pod Mount Everestem a 

bylo poškozeno, nebo dokonce úplně zničeno mnoho 

památek v káthmándském údolí, které na svůj seznam 

zapsalo světové kulturní dědictví UNESCO. Když 

největší otřesy ustaly, Nepál vyhlásil třídenní státní 

smutek. Těžko bychom hledali rodinu, které by se 

tragédie netýkala. Našim přátelům ani dětem ve škole 

se naštěstí nic nestalo, pouze budova, která právě zářila 

novotou, utržila několik menších prasklin a bylo potřeba 

opravit nejvyšší část. 

EARTHQUAKE IN THE HIMALAYAS

When at noon on Saturday of the 25th of April the first 

news about the earthquake in Nepal appeared in the 

media, it was a shock. First information was mentioning 

several hundreds of victims, but in the end, this natural 

disaster turned out to be much more destructive. It was 

the biggest earthquake Nepal has seen since 1934 when 

the epicentre was in Indian Bihar. Last year 8 thousand 

people lost their lives in Nepal and there were casualties 

also in India, China and Bangladesh. The epicentre was 

about 77 kilometres from the Nepali capital Kathmandu 

and strength of the earthquake reached 7.9 points on the 

momentum magnitude scale.

The earthquake started an avalanche under the Mount 

Everest and in the Kathmandu valley many UNESCO world 

heritage sites linked to Buddhism were partly or fully 

destroyed. After the main seismic waves stopped, Nepal 

declared a three-days mourning. You could hardly find a 

family in Nepal that would not be affected by the tragedy. 

Our friends and children at the school were fortunately 

not harmed, only the brand-new building of the school 

suffered some minor cracks and the upper part of the 

main building had to be repaired.



HUMANITÁRNÍ POMOC PRO NEPÁL 

Do poničené země začaly proudit první vlny pomoci. 

Český červený kříž vyslal vládní speciály s odborníky, 

zdravotnickým materiálem a léky. K výpravě se přidal 

i člen našeho týmu Pavel Jirsa, který ve škole pomohl 

s nejnutnějšími opravami, dohlížel na zapojení čističky 

vody a také s péčí o děti, které kvůli hrozbě dalších 

otřesů nocovaly vedle školní budovy na hřišti pod 

provizorně napnutou plachtou. 

Přitom přesně v době hrozivého zemětřesení mělo 

proběhnout slavnostní otevření nové školy, které bylo 

již jednou odloženo v roce 2014, protože zakladatel 

kláštera, buddhistický učitel Šerab Gjalcchen rinpočhe 

se rozhodl navštívit evropské žáky, dokončit stavbu 

tzv. stúpy (buddhistické stavby) v Těnovicích nedaleko 

Plzně, a také proto, že vedl rituály spojené s úmrtím  

14. Šamarpy Mipham Čhökji Lodä. 

 

HUMANITARIAN AID FOR NEPAL

First streams of humanitarian aid began to flow into the 

country. The Czech Red Cross sent a special government 

aircraft with professionals, medical materials and 

pharmaceuticals. A member of our team, Pavel Jirsa, 

also joined the mission. He helped to complete the most 

acute repairs, supervised the installation of the water 

treatment facility and also helped to care for the children 

who slept on the sports field next to the school building, 

underneath a big canvas hung above them, because 

there was still a danger of further quakes.

The opening ceremony was originally planned for 

the time that the earthquake struck. It had been once 

postponed before, in 2014, as the spiritual authority of 

the school, Sherab Gyaltsen Rinpoche, had decided to 

visit his European disciples and finish a stupa (a Buddhist 

construction representing the Buddha’s enlightened 

mind) in the Pilsen region of the Czech Republic, and also 

because he had led the ceremonies related to the death 

of the 14th Shamarpa Mipham Chokyi Lodro.



BENEFIČNÍ VEČERY PRO NEPÁL

Téměř ihned po přírodní katastrofě jsme uspořádali 

benefiční večer pro Nepál, , který se stal nejen 

příležitostí, jak vyjádřit podporu a solidaritu  

s obyvateli postižené země, ale také setkáním našich 

přispěvovatelů.  Během této akce se nám podařilo 

vybrat finanční obnos, který jsme předali přímo do 

rukou Šeraba Gjalcchena rinpočheho, a který byl 

použit na nejnutnější opravy po zemětřesení. Klášterní 

škola se navíc stala prvním místem, kam po otřesech 

mohli přijít lidé z okolních vesnic pro první pomoc – 

základní potraviny a hygienické prostředky. Starší 

studenti pomáhali s odklízením trosek domů a distribucí 

zdravotnického materiálu v odlehlých horských 

oblastech. 

Situace v Nepálu se stabilizovala po několika měsících 

a v září bylo rozhodnuto, že nová škola, na jejíž vznik 

jsme finančně přispěli, bude inaugurována začátkem 

listopadu. V říjnu jsme proto uspořádali další benefiční 

večer, který se uskutečnil v prostorách Novoměstské 

radnice v Praze. I tentokrát jsme během akce 

představili návštěvníkům činnost nadace a popsali,  

jak vypadá situace po zemětřesení. 

BENEFIT EVENINGS FOR NEPAL

Almost immediately after the natural disaster we 

organized a benefit event for Nepal, which provided not 

only a chance to express the solidarity with the people of 

the earthquake-struck country, but also a chance to meet 

with our benefactors. During this event we managed to 

collect a financial amount that was then handed directly 

to Sherab Gyaltsen Rinpoche and used for the most urgent 

repairs. The monastic school became the first place where 

people from the nearby villages could come for the first 

aid – basic foods and hygiene products. Older students 

helped to clear away the debris in the ruined houses 

and to distribute the health care materials to the remote 

mountain areas.

After a few months, the situation in Nepal was stabilized 

and in September it was decided that the new school we 

helped to build would be inaugurated in the beginning of 

November. In October, we organized the second benefit 

evening, this time at the New Town Hall in Prague. Once 

again, we introduced the activities of the fund to the 

public and informed about the situation in Nepal after the 

earthquake.



„Abyste mohli být příkladem pro ostatní, musíte být silní.“
Hannah Nydahlová

“If you want to be an example for others, you have to 

be strong.”

Hannah Nydahl



STAVBA STÚPY V BULHARSKU

V srpnu Šerab Gjalcchen rinpočhe vedl stavbu stúpy 

(buddhistické stavby) nedaleko Sofie v Bulharsku a při 

té příležitosti jsme měli tu čest se s ním setkat a probrat 

další kroky nadačního fondu. 

 

CONSTRUCTION OF THE STUPA IN BULGARIA

In August, Sherab Gyaltsen Rinpoche led the construction 

of a stupa (a representation of the Buddhas enlightened 

mind) in Sophia, Bulgaria. We had a chance to meet with 

him and discuss further steps of our endowment fund.



INAUGURACE ŠKOLY

Slavnostní otevření nové klášterní školy Dhagpo 

Sheydrub Ling bylo opravdu velkolepé a za účasti 

významných a vzácných hostů. Ceremonie vedl  

17. Karmapa Thaje Dordže, hlavní představitel linie 

Karma Kagjü a kromě stovek pozvaných hostů na akci 

zamířilo 10 tisíc příznivců. Lidé měli možnost sledovat 

oficiální program, v němž nechyběly například tradiční 

tance lamů, vystoupení místních pěveckých a tanečních 

souborů nebo ukázka karate v podání studentů školy. 

Místo vhodné ke stavbě školy hledal Šerab Gjalcchen 

rinpočhe dvacet let. Nejdříve prodal svou vlastní půdu 

za 5000 eur. Veškeré získané peníze věnoval na tento 

výjimečný projekt, který byl zahájen v únoru 2007. 

 

INAUGURATION OF THE SCHOOL

The inauguration ceremony in the new Dhagpo Sheydrub 

Ling monastic school was truly grand and it featured 

many renowned and outstanding guests. The ceremony 

was presided by the 17th Karmapa Trinley Thaye Dorje, 

the head of the Karma Kagyu sect, and apart from several 

hundreds of invited guests, there were also 10 thousand 

followers and fans. People had an opportunity to attend 

the official programme, including the traditional lama 

dances, performances of local choirs and dance groups 

and a karate presentation by the school pupils.

Sherab Gyaltsen Rinpoche had been searching for the 

place to build a school for twenty years. He had sold his 

own land for EUR 5.000 and all the money went to this 

exceptional project which started in February 2007.



MODERNÍ KOMPLEX

Nová budova je skutečně překrásná a dokáže dojmout 

každého, kdo ji navštíví. Úžasný výhled do kraje, 

dokonale čistý vzduch, nádherné buddhistické malby, 

které zdobí stěny meditační místnosti, a všudypřítomná 

radost dětí, tak by se dala stručně popsat atmosféra  

v Nale.

Zatímco v pronajatých prostorách bývalého domova 

důchodců v Káthmándú, kde škola předtím sídlila, se 

chlapci tísnili v malých pokojích, v Nale bydlí po dvou a 

každé dítě tak má více soukromí a mnohem lepší uby-

tování. Třídy se nachází ve spodních patrech školy,  

v levém křídle najdete kuchyň a jídelnu a nepřehléd-

nutelný je dvůr a nad ním meditační sál s obrovskou 

sochou Buddhy, která působí skutečně silným dojmem.

NALA ENDOWMENT FUND – INTRODUCTIONMODERN ENVIRONMENT

The new school is really beautiful, it touches the heart 

of everyone who comes to see it. Wonderful view of 

the surrounding landscape, perfectly pure air to breath, 

beautiful Buddhist paintings decorating the walls of the 

meditation rooms and the all-pervasive joy of children – 

such is the atmosphere in Nala.

While in the rented premises of the former old people’s 

home in Kathmandu, where the school was located 

before moving to Nala, the boys were squeezed in small 

rooms, here they live in rooms for two, so that each child 

has more privacy and a much better accommodation.

The classrooms are on the lower floors of the school, 

while in the left wing there is a kitchen and a canteen. 

There is a beautiful courtyard and above it there is a 

meditation hall with a very impressive huge statue of 

the Buddha.



PODPORA TIBETSKÉHO UMĚNÍ 

K novým projektům nadačního fondu se v roce 2015 

zařadila podpora tibetského umění. Rozhodli jsme se 

vyčlenit finanční prostředky pro výjimečného malíře 

Dawu Lhadripu a jeho projekt školy pod názvem 

Rangjung Dawa Art School.

Rangiung Dawa Art School je mezinárodní projekt 

stanovený jako oficiální instituce pod vedením mistra 

tradice Karma Gardri Dawy Lhadripy. Projekt umožňuje 

studentům z celého světa, aby se učili a později také 

šířili čistý styl této tradice. 

Dawa sám je držitelem odkazu Karma Gardri a věnuje se 

malbě svinovacích obrazů (thanegk), malbě sošek  

i nástěným malbám a tuto vzácnou uměleckou tradici 

zároveň předává zájemcům z celého světa během 

mnoha workshopů a kurzů. Hlavním přáním malíře 

Dawy Lhadripy je udržet čistý elegantní styl tradice 

Karma Gardri a zároveň tak naplnit vizi někdejšího 

představitele linie Karma Kagjü 16. Karmapy Rangjung 

Rigpe Dorje i jeho nástupce 17. Karmapy Trinley 

Thaje Dordžeho. 

 

SUPPORT OF TIBETAN ART

As a new project of the endowment fund, we included 

the support of the traditional Tibetan art in 2015. We 

decided to designate the funds for an exceptional painter, 

Dawa Lhadripa, and his project titled Rangjung Dawa Art 

School.

Rangjung Dawa Art School is an international project led 

by a master of the Kerma Gardri Tradition, Dawa Lhadripa. 

It is an institute which allows students from all over the 

world to learn and consequently spread this pure art.

Dawa is a holder of the Karma Gardri transmission. 

He paints thangkas (traditional roll-up pictures of the 

meditation forms on canvas), statues and walls. He passes 

on this treasured artistic tradition through workshops and 

courses. His main wish is to maintain the pure and elegant 

style of the Karma Gardri tradition and thus fulfil the vision 

of the 16th Karmapa Rangjung Rigpe Dorje as well as his 

successor, the 17th Karmapa Trinley Thaye Dorje.



OBLEČENÍ PRO DĚTI

Pro děti a zaměstnance školy jsme nechali vyrobit oblečení 

(mikiny, bundy, tepláky, trička s potiskem a čepice). Zásilka se 

do školy v Nale dostala se zpožděním, protože jsme ji poslali 

jen pár dní před zemětřesením. 

CLOTHES FOR CHILDREN

We ordered clothes for children and staff of the school in 

Nala (jumpers, jackets, leisure trousers, T-shirts and hats). The 

parcel got there later than expected as we sent it only a few 

days before the earthquake.



SPRÁVNÍ RADA NADAČNÍHO FONDU

Změna členů ve správní radě
V roce 2015 jsme rovněž poděkovali třem dosavadním 

členům správní rady, Gabriele Válové, Petru Mikuláškovi 

a Nikole Geislerové, kteří stáli u vzniku nadace a odvedli 

spoustu krásné a užitečné práce. Ve skutečnosti nešlo 

o loučení v pravém slova smyslu, protože do aktivity 

jsou všichni i nadále zapojeni podle svých možností. 

Nicméně na jejich místa přišli další členové  

(Petr Hodan, Katarína Čepeláková a Dana Homolková), 

kteří byli zvoleni a stali se oficiálními novými členy 

v druhé polovině listopadu.

BOARD OF TRUSTEES

New composition of the Board

With much gratitude we said good-bye to three members 

of the Board – Gabriela Valova, Petr Mikulasek and Nikola 

Geislerova, who were with us from the beginning and did 

a wonderful and meaningful job. It wasn’t a good-bye 

forever as they all continue to be involved in our activities 

according to their possibilities. Their places in the Board 

were filled with newly elected members – Peter Hodan, 

Katarina Cepelakova and Dana Homolkova. They became 

official members of the NALA Board of Trustees in the 

second half of November.
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„Každý okamžik je pro nás jedinečnou příležitostí.“
17. Karmapa Thinlä Thaje Dordže

“Every moment is a unique opportunity.”

17th Karmapa Trinley Thaye Dorje



FINANČNÍ ZPRÁVA

Majetek nadačního fondu
Zůstatek na účtu: xx xxxxxx Kč

Finanční pomoc v roce 2015

Na projekt Klášterní škoda Dhagpo Sheydrub Ling 

nadační fond Nala přispěl xxx.xxx Kč a na podporu 

buddhistického umění (malíř Dawa Lhadripa) bylo 

přispěno xxxxxxxxx Kč. 

V rámci projektu bylo podpořeno:
- Dokončovací práce při stavbě nové školní budovy

- Provoz klášterní školy Dhagpo Sheydrub Ling se sídlem 

v Nale (oblast Banepa)

- Vzdělání žáků školy: strava, ošacení, zdravotní péče  

a léky, školní pomůcky, další potřeby

- Podpora buddhistického umění (malíř Dawa Lhadripa)

NALA ENDOWMENT FUND – INTRODUCTIONFINANCIAL REPORT

The Property of the Endowment Fund

Initial deposit – CZK 1.000

Financial help in 2015

NALA Endowment Fund contributed to the construction 

of the Dhagpo Sheydrub Ling monastic school and to 

the support of the traditional Buddhist art (painter Dawa 

Lhadripa) altogether CZK 1.103.774,20.

Supported activities:

- construction of the new school building

-  operation of the Dhagpo Shaydrub Ling in Nala,  

Banepa region

-  education of pupils: food, clothing, health care, 

medications, teaching aids and other needs

- Buddhist art (painter Dawa Lhadripa)



FINANČNÍ POMOC V ROCE 2015

Výdaje

Položka Částka v Kč

Dary

Spotřeba materiálu

Služby

Bankovní poplatky

Celkem

Ziskem za rok 2012 je 12 626,83 Kč, zůstatek běžného účtu k 31. 12. 

2012 činí 13 626,83 Kč. Částka byla převedena do dalšího roku. 

Příjmy

Položka Částka v Kč

Poskytnuté dary

Úroky

Celkem

Seznam darů od fyzických osob*

Jméno a příjmení Částka v Kč

* 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

Amount in CZK

Gifts 1 649 031,67

Interests 49,89

Total 1 649 081,56

Expenditures

Amount in CZK

Provided funds 1 103 774,20

Services 87 214,17

Bank fees 2 927,00

Other 464 115,00

Total 1 658 030,37

The economic activity of 2015 ended with a loss of CZK 8 948,81. 

FINANCIAL HELP IN 2015



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 xxxxxxxxxxx Kč, což je xx % z poskytnutých 

nadačních příspěvků (ty byly xxxxxxxxxxxxxx Kč). 

Nadační fond tedy splnil svou povinnost dle statutu 

Nadačního fondu.

Zpráva revizora
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Mgr. Jakub Štorch

revizor (do 19. listopadu 2015)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

JUDr. Erika Mačáková,LL. M., Ph.D. 

revizorka (od 20. listopadu 2015)

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 2015 

amounted to CZK 73.627, which is 4.46 % of the provided 

funds (of CZK 1.649.081,56). 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 2015 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 2015.”

Ing. Dagmar Bartosova 

Inspector



„Štěstí tu bylo vždycky. A je s námi pořád.“
Gendün rinpočhe

“Happiness has always been there, 

it accompanies you every instant.” 

Gendun Rinpoche



PŘEDPOKLÁDÁNÉ AKTIVITY PRO ROK 2016
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In the next year, we plan to continue our support of the 

Dhagpo Sheydrub Ling monastic school for boys and to 

establish exchange also with the Karma Ngedhon Osal 

Choekhorling monastic school for girls – we would like 

to explore the possibilities of cooperation there and 

perhaps start supporting also this school.

We would like to join a translation project that will be 

implemented in the Karma Guen Buddhist centre in 

Spain. It will produce the translation of rare Tibetan texts 

into English. We are considering the support of individual 

translators or of the whole project.

We also negotiate with artists who preserve the old 

Karma Gardri painting tradition. It would be our pleasure 

to help preserve this unique style and spread it through 

more art courses or through the support of painting 

masters.

ACTIVITIES PLANNED FOR 2016



KONTAKT

NALA nadační fond 
Loretánské náměstí 109/3

118 00 Praha 1 – Hradčany

Předsedkyně nadačního fondu:

Bc. Vlasta Hodanová

tel.: +420 777 272 417

e-mail: info@nala.cz

www: http://nala.cz/

Foto: Tokpa Korlo, Volen Evtimov, Hania Lubek,  

Jan Šochman, Martin Pokora, Shutterstock.com

CONTACT

NALA endowment fund

Loretanske namesti 109/3 

118 00 Praha 1 – Hradcany

Tel.: +420 777 272 417 

www.nala.cz 

e-mail: info@nala.cz

Chairperson: Bc. Vlasta Hodanova

Photo: Tokpa Korlo, Volen Evtimov, Hania Lubek, 

Jan Sochman, Martin Pokora, Shutterstock.com
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