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

17. Karmapa Thinlä Thaje Dordže



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.



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. 



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



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. 



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

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. 



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. 



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. 
 



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. 



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



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. 

 



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. 

 



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.



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. 

 



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. 



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.



Zakladatelka nadačního fondu
Bc. Vlasta Hodanová 

Členové správní rady (do 19. listopadu 2015)
Bc. Vlasta Hodanová

Bc. Petra Tučková

Mgr. Petr Mikulášek

Gabriela Válová

Nikola Geislerová

Revizor
Mgr. Jakub Štorch

Zakladatelka nadačního fondu
Bc. Vlasta Hodanová 

Členové správní rady (od 20. listopadu 2015)
Bc. Vlasta Hodanová

Petr Hodan

Bc. Petra Tučková

Mgr. Katarína Čepeláková

Mgr. Dana Homolková

Revizor
JUDr. Erika Mačáková,LL. M., Ph.D. 

Vlasta Hodanová Vlasta HodanováPetra Tučková Petra TučkováPetr Mikulášek Petr HodanGabriela Válová Katarína ČepelákováNikola Geislerová Dana Homolková

LIDÉ V NADACI

Ing. Dagmar Bartošová

Zakladatelka nadačního fondu



„Každý okamžik je pro nás jedinečnou příležitostí.“
17. Karmapa Thinlä Thaje Dordže



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)

Počáteční vklad 1 000 Kč.
Finanční pomoc v roce 2015
Na projekt Klášterní škola Dhagpo Sheydrub Ling a na 
podporu buddhistického umění (malíř Dawa Lhadripa) 
nadační fond Nala přispěl 1 103 774,20 Kč.



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.  

PŘÍJMY

Položka Částka v Kč

Dary 1 649 031,67

Úroky 49,89

Celkem 1 649 081,56

VÝDAJE

Položka Částka v Kč

Poskytnuté dary 1 103 774,20

Služby 87 214,17

Bankovní poplatky 2 927,00

Ostatní 464 115,00

Celkem 1 658 030,37

Hospodářským výsledkem za roku 2015 je ztráta 8 948,81 Kč. 



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)

Náklady nadačního fondu související se správou za 
rok 2015 činily 73627 Kč, což je 4,46 % z poskytnutých 
nadačních příspěvků (ty byly 1 649 081,56 Kč). Nadační 
fond tedy splnil svou povinnost dle statutu nadačního 
fondu.

„Je mou milou povinností konstatovat, že činnost nadačního 
fondu NALA v roce 2015 proběhla bez výhrad. Nadační 
příspěvky byly uděleny v souladu s podmínkami dle statutu. 
Stav účetnictví odpovídá stavu reálnému.
NALA nadační fond nadále v roce 2015 úspěšně naplňuje 
své cíle.“

Ing. Dagmar Bartošová, revizorka



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



PŘEDPOKLÁDÁNÉ AKTIVITY PRO ROK 2016

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Pro příští rok 2016 plánujeme dále podporovat provoz 
chlapecké školy Dhagpo Shedrub Ling a navázat 
kontakt také s dívčí školou Karma Ngedhon Osal 
Choekhorling a prozkoumat možnosti spolupráce 
a případné podpory také této školy.
 

Rádi bychom se připojili k projektu překladů vzácných 
tibetských textů, který bude realizován ve španělském 
centru Karma Guen, formou finanční podpory 
konkrétních překladatelů či celého projektu.

Jednáme také s umělci, kteří udržují prastarou východní 
malířskou tradici Karma Gardri. Rádi bychom přispěli 
k uchování tohoto jedinečného stylu a napomohli 
jeho dalšímu šíření formou uměleckých kurzů nebo 
podporou malířských mistrů.



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



www.nala.cz


