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z Nepálu pochází,  a pro svoji nadčasovou hloubku stále ve větší míře 

obohacuje životy také samostatných a kriticky smýšlejících lidí ze 

západních zemí.  

PŘEDSTAVENÍ  
NADAČNÍHO FONDU NALA

Rok 2013 se pro nadační fond stal obdobím nových výzev 

a možností. Protože jsme v minulém roce přispěli na stavbu nové 

budovy, opět přišel čas podívat se přímo do Nepálu a zjistit, jak 

probíhají stavební práce, navštívit děti, které podporujeme, a také 

zakladatele školy a vysoce uznávaného buddhistického učitele Šeraba 

Gjalcchen rinpočeho. „Jeho škola je v mnoha ohledech unikátní. 

Studentům poskytuje klasické vzdělání včetně výuky cizích 

jazyků. Děti zároveň získávají přístup k buddhismu, který zůstane 

uchován pro další generace,“ říká moderátor Petr Mikulášek, jeden ze 

členů rady nadačního fondu, který do Nepálu jezdí pravidelně. 

Naše hlavní motivace se dá popsat jednoduše: snažíme se zajistit 

kvalitní vzdělání pro co největší počet nepálských dětí, které by jinak 

zřejmě zůstaly negramotné, a tak jim umožnit najít si lépe placené 

zaměstnání, a prožít šťastnější život. Kromě toho se snažíme 

přispět také k udržení živého odkazu buddhistického učení, které 



Duchovní bohatství pro celý svět
I když se většina obyvatel Nepálu hlásí k hinduismu, buddhismus tvoří 

důležitou součást tamější kultury – buddhistická filozofie je stále 

vyučována v mnoha klášterech a má v zemi dlouhou a bohatou tradici. 

Zakladatel buddhismu, Siddhártha Gautama, později zvaný 

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

ve městě Lumbini, a Nepál se po čínské invazi v Tibetu rovněž stal 

útočištěm pro mnoho buddhistických lamů i laických uprchlíků, kteří 

museli opustit svoji zemi před komunistickým útlakem. 

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. 



CÍLE A POSLÁNÍ

Naším hlavním cílem je dlouhodobá podpora vzdělanosti 

a zlepšování životních podmínek dětí z oblasti Himalájí. 

Zaměřujeme se zejména na Nepál, severní Indii, Bhútán a Mustang. 

V současné době podporujeme školu klášterního typu Dhagpo 

Sheydrub Ling, která poskytuje bezplatnou výuku, ubytování 

a stravu pro sirotky nebo chlapce z velmi chudých sociálních vrstev. 

Zatímco v Nepálu jsou lidé na nedostatek a nuzné podmínky do 

jisté míry zvyklí, nám další návštěva dočasných prostor školy 

v Káthmándú znovu připomněla, že nová budova je pro děti a učitele 

doslova nutností. Bývalý domov důchodců totiž není v ideálním 

technickém stavu a děti nemají na pokojích dostatečné soukromí. 

V Káthámándú je navíc velmi špatný vzduch – na každém 

kroku můžete vidět lidi, kteří se před smogem chrání rouškou. 

To všechno by se však mělo brzy změnit a přibližně za rok by se  

děti už měly stěhovat do nové, moderní a prostornější školy, 

která bude stát ve venkovské oblasti s čistým ovzduším. 



Kvalitní škola? Pro někoho jenom sen
I když Nepál ze zákona poskytuje dětem bezplatnou školní 

docházku, většina státních škol je na velmi nízké úrovni. Děti se 

většinou učí v polorozbořených chatrčích s hliněnými podlahami bez 

oken, učebnice jsou zastaralé a učitelé ani nemívají potřebné vzdělání 

k tomu, aby mohli žáky kvalitně vzdělávat. I tak se do takových škol 

dostanou děti z movitějších vrstev, protože pro většinu rodičů je 

nereálné, aby svým dětem zajistili alespoň školní uniformy a učebnice. 

Ve skutečnosti většina Nepálců utratí přibližně 75 % výdělků za 

základní obživu (v Evropě je to 15 %). Jediné opravdu kvalitní 

vzdělání nepálským školákům zajišťují soukromé instituce. Jakmile 

se tam některé děti dostanou, je to pro ně obrovská šance opustit 

sociálně slabší prostředí, v budoucnu získat lepší práci, a prožít tak 

důstojný a hlavně šťastný život. 



které disponuje unikátními metodami, jak pracovat s lidskou myslí 

a rozvinout lidský potenciál. 

Posláním nadačního fondu je tedy shromažďování finančního 

majetku pro všestrannou podporu a propagaci tuzemských 

i zahraničních projektů, které pomáhají získat vzdělání 

a důstojné životní podmínky sociálně znevýhodněným dětem 

z výše uvedených oblastí.  

V březnu 2012 jsme podepsali smlouvu o spolupráci a podpoře 

s Dhagpo Sheydrub Ling Foundation, jejímž předsedou je  

Šerab Gjalcchen rinpočhe, buddhistický učitel a zakladatel školy.  

Sídlo nadace: Nepál, Kathmandu, Swayambhu  

G. P. O. Box No. 8974 CPC 072.

POMOC DĚTEM

Nepál: Buddhismus na dosah
Od 70. let 20. století významní buddhističtí lamové z Východu 

přijíždí do Evropy, kde si toto východní učení získává stále více 

příznivců. Mnoho Evropanů se jen těžko dokáže spokojit pouze 

s dobrým zaměstnáním a financemi, a proto intenzivně hledají 

nadčasové hodnoty, na které by se mohli v současném a měnícím se 

světě, skutečně vždycky spolehnout. A je to právě buddhistické učení, 

Zakladatelé nadačního fondu Vlasta a Petr Hodanovi, Tenzin Gurung, Šerab Gjalchcen rinpočhe
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ČINNOST NADAČNÍHO FONDU NALA

Klášterní škola, kterou podporujeme, se v současné době nachází 

v pronajatých prostorech v hlavním městě Káthmándú. Protože stav 

této budovy není ideální a cílem školy je zvýšit kapacitu a přijmout 

větší počet studentů, podílíme se na výstavbě nového komplexu, 

který bude stát ve venkovské oblasti v blízkosti města Nala. 

Péče o sirotky a chudé děti
Projekt vede uznávaný buddhistický učitel Šerab Gjalcchen rinpočhe. 

Již před několika lety Šerab rinpočhe založil dva buddhistické kláštery 

a centrum pro meditaci v ústraní. Téměř celý svůj život pečuje o sirotky 

a znevýhodněné děti, publikoval řadu textů a vedl projekty mnoha 

buddhistických staveb (tzv. stúp), které dnes stojí v Nepálu, ale také Evropě. 

Jeho znalosti buddhistické filozofie a meditace jsou v odborných kruzích 

považovány za mimořádné. Šerab Gjalcchen rinpočhe přijíždí pravidelně 

každý rok do Evropy, kde přednáší o buddhismu a vede meditační kurzy 

pro tisíce zájemců z celého světa. 
Zakladatel školy a buddhistický učitel Šerab Gjalchcen rinpočhe



NÁVŠTĚVA NEPÁLU

V roce 2013 jsme měli vzácnou příležitost navštívit zakladatele školy Šeraba 

Gjalcchen rinpočeho, který nás provedl stavbou nové školy. Moderní 

komplex počítá s pokoji, kde budou děti ubytovány vždy po dvou, učebnami, 

administrativním zázemím pro ředitele školy a učitele, kuchyní, jídelnou 

a také meditačním sálem, v němž bude stát socha Buddhy v nadživotní 

velikosti a jehož stěny budou zdobit tradiční buddhistické malby. 

Cesta na Východ nás znovu inspirovala k tomu, abychom se pokusili 

shromáždit co největší množství finančních prostředků. Vytvořili jsme 

webové stránky, jejichž základem se staly fotografie pořízené přímo na 

místě ve škole v Káthmándú, a další propagační materiály jako letáky, vizitky 

nebo propagační klip. Bylo skvělé pozorovat, že se do činnosti organizace 

zapojují další dobrovolníci, kteří považují pomoc nepálským dětem 

a podporu buddhistického učení za součást svých životů, a nadační fond 

začíná získávat další podporovatele. 



Důvěřujte něčemu jenom tehdy, když jste si po dlouhé době ověřili, že 
to skutečně funguje, a přináší to užitek vám a ostatním. Buddha Šákjamuni



FINANČNÍ ZPRÁVA

Majetek nadačního fondu

Počáteční vklad 1 000 Kč.

Finanční pomoc v roce 2013
Na projekt Klášterní škola Dhapgo Sheydrub Ling  

nadační fond Nala přispěla 377 077,95 Kč Kč.

V rámci projektu bylo podpořeno: 

 Stavba nové školní budovy 

  Provoz klášterní školy Dhapgo Sheydrub Ling  

se sídlem v Káthmándú 

  Vzdělání žáků školy: uniformy, školní pomůcky, strava,  

léky a další potřeby



Výdaje

Položka Částka v Kč

Dary 374 040,00

Bankovní poplatky 4 013,98

Celkem 370 026,02

Ziskem za rok 2013 je 29 179,27 Kč, zůstatek běžného účtu  

k 31. 12. 2013 činí 42 806,10 Kč. Částka byla převedena  

do dalšího roku.  

FINANČNÍ POMOC ROCE 2013

Příjmy

Položka Částka v Kč

Poskytnuté dary 374 040,00

Úroky 37,95

Celkem 374 077,95

Seznam darů od fyzických osob*

Jméno a příjmení Částka v Kč

Jokúty Tibor 16 000

Kalianková Vlasta 10 000

Nikolov Viktor 10 000

Růžek Roman 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. 



Výsledky hospodaření
Popis 2013/01–2013/12 2013/01–2013/12

Spotřeba materiálu 31 121,70 31 121,70

Ostatní služby 73 767,00 73 767,00

Dary 235 996,00 235 996,00
Finanční náklady – 
bankovní poplatky 4 013,98 4 013,98

Náklady  344 898,68 344.898,68

Úroky -37,95 -37,95

Výnosy -377 077,95 -377 077,95

Zisk -29 179,27 -29 179,27

FINANČNÍ POMOC ROCE 2013

Aktiva – pasiva (2/2013–12/2013)
Popis Poč. stav

Bankovní účet 13 626,83

Aktiva 13 626,83

Jiné závazky -1 000,00

Pasiva -1 000,00

Zisk 12 626,00



Zpráva revizora
„Činnost nadačního fondu NALA v roce 2013 

proběhla bez výhrad. Nadační příspěvky byly uděleny 

v souladu s podmínkami dle statutu. Stav účetnictví 

odpovídá stavu reálnému. NALA nadační fond i ve druhém roce své 

činnosti úspěšně naplňuje své cíle.“ 

Mgr. Jakub Štorch
revizor

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 2013 činily 

108 902,68 Kč, což je 28,9 % z poskytnutých nadačních příspěvků  

(ty byly 377 077,95 Kč). Nadační fond tedy splnil svou povinnost dle 

statutu nadačního fondu.



Na každou situaci bychom se měli 
dívat se soucitem a laskavostí.

Lobpön Cečhu Rinpočhe



Pokud někomu pomáháte a očekáváte, že díky tomu  
něco získáte, pak je to byznys, a ne laskavost. Neznámý autor



Použité fotografie

Lucie Pumprová, Archiv Nadačního fondu Nala, Archiv Vlasty Hodanové, Hania Lubek, 

Shutterstock.com

KONTAKTY  

Nadační fond Nala

U družstva život 14

140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 241 998 69

Předsedkyně nadačního fondu:

Bc. Vlasta Hodanová

tel.: +420 777 272 417

e-mail: info@nala.cz

www.nala.cz
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