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„Kdybyste tak jako já znali moc darování, nebylo by jídlo, 
o které byste se nerozdělili.“

Buddha Šákjamuni



Nadační fond NALA vznikl v roce 2012 po naší první cestě na Východ. Tehdy jsme se v Nepálu seznámili s učitelem Lamou Šerabem Gjalcchenem 
Rinpočhem a jeho laskavý a obětavý přístup k chudým dětem a nesobecká práce pro druhé nás natolik inspirovaly, že jsme spontánně zatoužili 
pomáhat mu v jeho aktivitě a alespoň trochu se přiblížit jeho dokonalému vzoru.

Začali jsme podporovat klášterní školu pro děti, ale postupně se příležitostí ke smysluplné, užitečné činnosti objevovalo čím dál více a nyní přispí-
váme nejen na dvě klášterní školy pro děti, ale pomáháme také udržovat odkaz tradiční buddhistické malby, podporujeme buddhistické učitele 
a pomáháme překládat vzácné a zajímavé duchovní texty a obecně šířit povědomí o buddhistické �lozo�i a psychologii.

Při pokračujících kontaktech s Východem se přirozeně prohlubovalo naše pochopení Buddhova učení (Dharmy) a jeho praktického využití v běž-
ném životě. Sílila v nás potřeba zpřístupnit bohaté východní znalosti a pohled na realitu lidského života i praktické metody pro práci s myslí také 
lidem na Západě.

Cíle buddhistické praxe jsou vznešené a míří skutečně vysoko. Buddhisté usilují o plný rozvoj mysli, trvalé a nepodmíněné štěstí a vysvobození 
z utrpení cyklické existence, v níž jsme sužováni nemocemi, stářím a smrtí. Na cestě vedoucí k osvícení však buddhisté používají praktické meto-
dy, které mohou být nesmírně užitečné i na praktické úrovni naší běžné, každodenní reality.

Lidé, kteří meditují, bývají vyrovnanější, stabilnější, lépe se přizpůsobují a mívají otevřenější srdce i mysl. Dokáží si lépe poradit s nepředvídatel-
nými životními situacemi a s nimi spojenými emocionálními výkyvy, a časem se u nich začnou přirozeně objevovat vlastnosti, jako je neohrože-
nost, laskavost, soucit a moudrost.

To vše bychom lidem na západě ze srdce přáli, proto se nyní soustředíme na budování zázemí, které by umožnilo nejen první kontakt s těmito 
metodami, ale také jejich hlubší studium a pochopení. Zároveň se těšíme, že již brzy nabídneme v rámci nově budovaného centra možnost léče-
ní těla i ducha na základě principů tradiční, tisíce let staré tibetské medicíny, doplněné o moderní diagnostické metody.

CÍLE A POSLÁNÍ



NAŠI VÝJIMEČNÍ ŠÉFOVÉ A MY

Na jaře 2018 vstoupili do organizační struktury nadačního fondu tři opravdu výjimeční lidé, kteří jsou pro nás nejen obrovskou inspirací, ale záro-
veň skutečnou duchovní autoritou. Dne 28. března byl správní radou odsouhlasen nový statut nadačního fondu, konkrétně nové složení správní 
rady a nově byla ustanovena dozorčí rada, což pozměnilo fungování celého nadačního fondu. Velmi si vážíme rozhodnutí našich nových členů 
dozorčí rady zaštítit činnost fondu a pomoci nám v realizaci projektů konzultacemi a sdílením bohatých zkušeností. V nové dozorčí radě nadač-
ního fondu NALA je nyní 17. Karmapa Trinley Thaje Dordže, Šerab Gjalcchen Rinpočhe a Ani Tenzin Gurung.

17. KARMAPA TRINLEY THAJE DORDŽE
Gjalwa Karmapa je hlavním představitelem tibetského 
buddhismu linie Karma Kagjü. 17. Karmapa Trinley Thaje 
Dordže se narodil v tibetské Lhase v roce 1983 a v současné 
době žije v Novém Dillí v Indii. Je duchovním vůdcem více 
než 900 klášterů, institucí a center po celém světě, včetně 
Nadačního fondu NALA a nově vzniklého Nadačního fon-
du KARMA KUNGHA PADKAR LING (KKPL). 17. Karmapa má 
tisíce žáků. Od roku 1999 pravidelně cestuje a předává uče-
ní v  Jižní Asii, Evropě, Rusku i  Severní Americe. Pod jeho 
vedením se také v  indické Bódhgaji, kde Buddha dosáhl 
osvícení, každoročně koná Kagjü Mönlam, kdy se sem na 
několik dnů sjedou tisíce praktikujících a společně medi-
tují a  recitují přání pro dobro všech bytostí. Trinley Thaje 
Dordže znamená neomezená a neměnná aktivita Buddhy. 
Styl, s  jakým Karmapa předává Buddhovo učení, je svěží, 
moderní a plný humoru. Využívá přitom i moderní techno-
logie a sociální média, a jeho aktivita tak má nesmírný do-
sah i mezi mladými lidmi.



ŠERAB GJALCCHEN RINPOČHE
Šerab Gjalcchen Rinpočhe je vysoce uznávaný Lama linie Karma Kagjü. Narodil se v roce 
1950 v Nepálu a studoval pod přímým vedením 16. Karmapy. Spravuje kláštery Dhagpo 
Sheydrub Ling a Karma Ngödon Ösal Choekhorling – chlapeckou a dívčí školu – a dále 
centrum pro meditaci v ústraní v Pharpingu. Téměř celý svůj život pečuje o sirotky a děti 
z  chudých rodin. Publikoval řadu textů a  pod jeho vedením byla vztyčena řada stúp 
(tradičních buddhistických staveb), které dnes stojí v Asii i Evropě. Jako jeden z mála 
buddhistických učitelů je držitelem titulu „Maniwa“ udělovaného mistrům meditace na 
Buddhu Milující oči, kteří inspirovali bytosti k  odrecitování minimálně jedné miliardy 
manter OM MANI PEME HUNG. Spolu se 17. Karmapou je duchovní autoritou Nadační-
ho fondu NALA a nyní také nově vzniklého Nadačního fondu KARMA KUNGHA PADKAR 
LING (KKPL).

ANI TENZIN GURUNG
Pokud na světě existuje člověk, v němž se snoubí pragmatičnost se soucitem a laskavos-
tí, humor a životní optimismus s pracovitostí a rozhodností, široký záběr aktivit a zod-
povědnost s neskutečnou skromností a řada dalších kvalit, včetně kulinářského umění, 
je to právě Ani Tenzin. Je až neuvěřitelné, jak si dokáže při tom všem, co dělá, udržet 
vždy dobrou náladu a vždy si najde čas na obyčejné lidské popovídání. Jsme jí nesmír-
ně vděční, že se o Rinpočheho tak dobře stará a pomáhá mu, a uvědomujeme si, jak je 
její práce důležitá, ač nenápadná. Pro nás je Ani Tenzin zároveň hlavním kanálem pro 
komunikaci s Rinpočhem, protože zatím neumíme tibetsky. Bez ní bychom si jen těžko 
dovedli představit spolupráci „západní Naly“ s naší „Nala rodinou“ na Východě.



Pod vedením našich Lamů se snažíme pomáhat tam, kde věříme, že to má smysl a kde to bude pro lidi do budoucna co možná nejvíce a nejdéle 
užitečné. Smysluplná činnost vnáší do života radost, a protože sdílená radost je větší radost, jsme rádi, že se k nám připojila řada dobrovolníků, 
kteří obohatili naši činnost o svou energii. Rádi uvítáme každého, komu jsou naše cíle blízké a chce se také zapojit.

LIDÉ V NALE



Darovat Dharmu (pravdu) je nejvyšším ze všech darů. 
Chuť Dharmy předčí všechny chutě. Potěšení z Dharmy je 
nevětší ze všech potěšení. 

Buddha Šákjamuni



PŘEHLED PROJEKTŮ NADAČNÍHO FONDU NALA

KARMA KUNGHA PADKAR LING
Na základě doporučení Sheraba Gyaltsena Rinpočheho jsme v tomto období zaměřili svou po-
zornost především na projekt vznikajícího léčebně-meditačního centra v  Újezdě nad Zbečnem 
s názvem Karma Kungha Padkar Ling, česky Radostná zahrada bílého lotosu. Časem zde vznikne 
zázemí pro meditaci, studium tibetské medicíny a lázeňskou léčbu dle principů východní medicí-
ny, kterou podpoří západní diagnostické metody a léčebné přípravky. V současné době probíhají 
na pozemku budoucího centra stavební práce, ale v příštím roce se zde již těšíme na první kurzy. 

DHAGPO SHEYDRUB LING A KARMA NGÖDHON ÖSAL CHOEKHORLING
Podporujeme dvě klášterní školy v Nepálu, jenž obě fungují pod duchovním vedením Šeraba Gjal-
cchena Rinpočheho a poskytují domov a klasické i duchovní vzdělání dětem. V Dhagpo Sheydrub 
Ling žije a studuje asi 150 chlapců a v Karma Ngödon Ösal Choekhorling (Ani Gompě) asi 90 dívek. 
Zprostředkováváme také pobyty v těchto klášterních školách pro mladé lidi z Čech, kteří mohou 
dle vlastních možností učit různé předměty, například angličtinu nebo matematiku.

LÉČENÍ LAMŮ A PODPORA JEJICH AKTIVIT
V tradici tibetského buddhismu je Lama (učitel) nesmírně důležitý pro rozvoj každého žáka. Ví, 
jak funguje mysl, dokáže určit, co je pro žáka a jeho rozvoj nejlepší, je zdrojem požehnání a žá-
kovi poskytuje na jeho cestě duchovní ochranu. Jsme si vědomi zásadního významu Lamů pro 
uchování vzácných učení o mysli a pravé podstatě jevů. Podporujeme je proto v jejich aktivitách 
a snažíme se pečovat o jejich zdraví. Věříme, že jim tak pomáháme prodloužit život, který jako praví 
bódhisattvové zasvětili práci pro dobro druhých. 



ZDRAVOTNĚ-HUMANITÁRNÍ POMOC
Poté, co se Nepál vzpamatoval z ničivého zemětřesení v roce 2015, zaměřili jsme se na kvalitu zdra-
votní péče v oblasti, kde stojí námi podporovaný klášter Dhagpo Sheydrub Ling. Vyškolili jsme per-
sonál a starší žáky klášterní školy v poskytování první pomoci a zřídili a vybavili jsme ošetřovnu pří-
mo v klášteře. Nyní stále pracujeme na zajištění transportního sanitního vozu, který bude schopen 
rychlého převozu akutních případů do nejbližší nemocnice vzdálené asi hodinu cesty.

PŘEKLADATELSKÁ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST
NALA nadační fond podporuje překladatelský projekt ve španělském Karma Guenu, kde se pře-
kládají sebraná díla všech Karmapů – hlavních představitelů linie Karma Kagjü tibetského budd-
hismu. Zároveň máme vydavatelství NALA, jehož posláním je přinášet českým čtenářům zajíma-
vé tituly z oblasti buddhismu, tibetské medicíny a východní �lozo�e.

PODPORA UMĚNÍ
Tradiční malířský styl, kterým se v tibetské tradici zobrazovaly meditační aspekty a symboly nese ná-
zev Karma Gardri. Studium tohoto stylu představuje práci s myslí, malování je meditací a výsledné 
obrazy dokáží na hlubokých podvědomých úrovních působit na naši mysl. Zasazujeme se o udržení 
této vzácné tradice prostřednictvím podpory jejích představitelů – malíře Dawy Lhadripy a jeho žáků.

TOKPA
Tokpa Korlo je všestranný umělec a zároveň praktikující buddhista. Jeho fotogra�e z buddhistic-
kého světa inspirují lidi po celém světě. Tokpa je oddaný dokumentární činnosti, létá po celém 
světě a dokumentuje aktivitu předních buddhistických učitelů. V současné době pracuje na �lmu 
o Šerabovi Gjalcchenu Rinpočhem.



NALA NA VÝCHODĚ – INDIE, NEPÁL, SIKKIM

INDIE
V březnu jsme vyrazili na Východ, abychom navštívili místa realizace našich projektů. Především jsme se však potřebovali setkat se 17. Karmapou 
Trinely Thaje Dordžem a dořešit poslední náležitosti nezbytné k založení nového nadačního fondu s názvem Karma Kungha Padkar Ling (KKPL, 
Radostná zahrada bílého lotosu), jehož účelem je výstavba a provoz nového meditačního a léčebného centra na Křivoklátsku. Karmapa nám řekl, 
že za nové centrum dělá už od počátku dobrá přání a vyjádřil své přesvědčení, že toto centrum přinese velký užitek mnoha bytostem. Zakládající 
listiny podepsal také Šerab Gjalcchen Rinpočhe a Ani Tenzin, kteří se tak spolu se 17. Karmapou stali členy dozorčí rady nového nadačního fondu 
KKPL a zároveň vstoupili i do organizační struktury nadačního fondu NALA.



NEPÁL
Dále jsme zamířili do nepálského hlavního města Káthmandú za Šerabem Gjalcchenem 
Rinpočhem. Zúčastnili jsme se Mani púdži, při které meditují stovky lidí společně na Budd-
hu Milujíčí oči (tib. Čenreziga) a přitom akumulují mantry OM MANI PEME HUNG. Navštívi-
li jsme i mnohá významná poutní místa buddhismu – stúpy Boudhnáth a Svájambhú, dále 
Pharping, kde meditoval Guru Rinpočhe, zvaný také „druhý Buddha“, a nahlédli jsme i do 
Pašupátí – do jeskyní, v nichž meditovali mistři linie Kagjü, Tilopa a Náropa.

V Sharminub, klášteře budovaném podle plánů zesnulého 14. Šamara Rinpočheho, jsme 
se setkali s Džigme Rinpočhem a podívali jsme se, jak pokračuje výmalba hlavní gompy, 
kterou má na starosti mistr tradice Karma Gardri, skvělý Dawa Lhadripa. Je radost sledo-
vat, jak se štědrost lidí reálně promítá do krásných obrazů, které budou tradičním způso-
bem zdobit meditační místnost ještě dlouhá staletí.

V klášterní škole Dhagpo Šhedrup Ling v Nale nás „naši“ kluci uvítali tradičním čajem a su-
šenkami, rozdávaly se dárky, hrál fotbal a frisbee a také vybarvovaly omalovánky s krteč-
kem. Moc jsme si to s dětmi užili. Odjížděli jsme s přáním, abychom s nimi příště mohli 
strávit víc času.

Zavítali jsme i  do dívčí klášterní školy Karma Ngedhön Ösal Čhökhorling, kterou NALA 
podporuje od minulého roku. Holčičky nás naprosto okouzlily. Po úvodních pěti minu-
tách ostychu si nás „adoptovaly“ a pobíhaly s námi po klášteře jako zkušené průvodkyně.

Je skvělé, že jsme navázali osobní kontakt pro aktivní komunikaci. Budeme tak moci lépe 
reagovat na potřeby dětí a obou škol. Nyní můžeme zprostředkovávat dobrovolnické po-
byty, o které nás lidé už delší dobu žádali. 



SIKKIM
Z Nepálu jsme se vydali do Sikkimu, země Guru Rinpočheho, do roku 1975 horského království sousedícího s Tibetem, nyní svazového státu na 
severu Indie. V Sikkimu se cestuje džípem a samotná jízda horskými serpentinami pro nás byla adrenalinovým zážitkem. Jeli jsme rovnou do 
Rumteku, za Nedo Rinpočhem, který nás zcela odzbrojil svým nezaměnitelným úsměvem, humorem a neuvěřitelnou pohostinností. Podívali 
jsme se, jak pokračuje stavba retreatového domu, kde budou v budoucnu moci meditovat také západní žáci.

O kousek výš, v malém domečku, jak Rinpočhe říká v nirváně, žije jeho učitel – jogín Lama Čhöjing. Měli jsme to štěstí, že sestoupil k nám dolů do 
samsáry a dal nám požehnání i učení, svým přímým a věcným stylem, který míří rovnou do srdce.

Nedo Rinpočhe nás vzal na silná energetická místa spojená s Guru Rinpočhem – do tajné jeskyně dákiní (Khado Sangphug) a Tašidingu, a také 
do Buddha parku (Tathagata Tsal) a do Re gompy. Prohlédli jsme si starý i nový klášter 16. Karmapy v Rumteku.

Domů jsme se vraceli unavení, ale šťastní, plní zážitků, inspirace a odhodlání do další práce.



Buď laskavější sám k sobě. A pak touto laskavostí zaplav 
celý svět.  

Pema Čhödrön



ZALOŽENÍ NOVÉHO NADAČNÍHO FONDU KKPL

V tomto roce vznikl nový nadační fond s názvem Karma Kungha Padkar Ling –Radostná zahrada bílého lotosu. Notářský zápis byl proveden  
17. dubna 2018 za přítomnosti zakladatelů a jejich zplnomocněných zástupců. Členy dozorčí rady nového nadačního fondu se stali 17. Karmapa 
Trinley Thaje Dordže, Šerab Gjalcchen Rinpočhe a Ani Tenzin. Založením KKPL došlo k oddělení aktivit „východních“ a „západních“. Zatímco NALA 
se soustředí na pomoc na Východě, v himalájských zemích, KKPL směřuje svou aktivitu na Západ, primárně do České republiky. Obě nadace se 
však volně doplňují. Účelem nového nadačního fondu KKPL je mimo jiné podpora přenosu kulturně-�lozo�ckého dědictví himalájských zemí do 
západní společnosti, zejména do zemí Evropské unie. Fond byl zřízen především na podporu vznikajícího stejnojmenného léčebně-meditačního 
centra v obci Újezd nad Zbečnem na Křivoklátsku. 



KKPL – REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ PRÁCE VE ZBEČNĚ

V rámci roku 2018 jsme se detailně seznámili s pozemkem, kde vznikne nové centrum, a stávající budovou. Připravovali se zastavovací studie 
nezbytné pro získání územní plánovací informace ze stavebního úřadu. Vznikly i 3D studie, které jsme prezentovaly Šerabovi Gjalcchenu Rinpo-
čhemu spolu s dotazy, jak postupovat dál.

Naše spřízněná duše, designérka Kateřina Blaháková, vytvořila pro nové centrum logo, které se povedlo hned napoprvé a všichni, včetně Šeraba 
Gjalcchena Rinpočheho, jsme jím byli nadšení. Spolu s projektanty jsme navrhli podobu hlavní budovy a zahájili demolici nevyhovujících příček 
a následně se dle projektů stavěly příčky nové. Hrubá stavba hlavní budovy tak byla hotova. Dále proběhla oprava střechy, kterou jsme naštěstí 
podle plánu stihli dokončit před nástupem zimy, abychom mohli během zimního období pokračovat v práci uvnitř budovy. Na pozemku jsme 
provedli pár počátečních terénních úprav kolem hlavní budovy.

Pracovali jsme na dokumentaci potřebné pro získání stavebního povolení ke všem částem projektu. Celý projekt se bude stavět pravděpodobně 
ve třech etapách. V rámci první plánujeme dokončit hlavní budovu, ve druhé postavíme meditační gompu a lázně, a v rámci třetí vznikne systém 
jezírek, zahrada a spodní část pozemku, jejíž podoba není v současné době ještě �nalizována.



NOVÁ GOMPA A PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST

V tomto roce jsme v prostorách nadačního fondu NALA v Praze 6 otevřeli novou meditační místnost (gom-
pu), kam si mohou přijít zameditovat nejen lidé z Naly, ale také zájemci z řad veřejnosti. Zhruba jednou 
měsíčně zde pořádáme přednášky na základní buddhistická témata, jako je například právě meditace, 
zákon příčiny a následku (karma), uplatnění buddhistického pohledu v každodenním životě a plánujeme 
jeden podvečer v týdnu vyčlenit pro pravidelné vedené meditace pro veřejnost.

Začali jsme se také učit tibetsky, a protože se stále objevují noví zájemci o studium tohoto exotického jazy-
ka, plánujeme v této aktivitě pokračovat ve větším a pravidelnějším formátu i v příštím roce.

VEŘEJNÉ SBÍRKY
Kasičku pro veřejné sbír-
ky jsme po úředním za-
pečetění umístili v  pro-
storách nadačního fondu, 
kam lidé přicházejí, ať už 
cvičit jógu, meditovat, 
nebo si jen tak popovídat 

o  možnostech, jak by se chtěli zapojit. Možnost přispět tímto 
způsobem měla veřejnost opět v rámci tradiční oslavy tibetské-
ho nového roku na Novoměstské radnici v Praze.



PODPORA TRADIČNÍHO UMĚNÍ
V rámci podpory tradičního buddhistického umění Karma Gardri přispíváme na kurzy malování sošek a thanek pro zájemce z řad západních 
žáků. Konají se jednou až dvakrát do roka, prozatím ve španělském Karma Guenu, ale doufáme, že brzy budeme mít zázemí pro podobné kur-
zy také v Čechách. V tomto roce proběhl dlouho očekávaný kurz malování sošek pod vedením malíře Dawy Lhadripy. Studenti si během týdne 
prohlubovali znalosti a nyní trénují a uplatňují získané dovednosti v praxi. Uskutečnily se také dva kurzy malby thanek – buddhistických obrazů 
meditačních aspektů. První se soustředil na přípravu kreseb, druhý na přípravu pláten. Na příští rok je naplánovaný pokračující kurz, kdy se již 
bude malovat.

NALA v tomto roce �nančně podporovala malíře Dawu Lhadripu v práci na výmalbě hlavní gompy v Šarminub, klášteře, škole a budoucím insti-
tutu pro studium buddhismu, dle plánů zesnulého držitele linie Karma Kagjü, 14. Šamara Rinpočheho. Během cesty na Východ jsme měli příleži-
tost na vlastní oči obdivovat již hotové malby a také jsme si naplno uvědomili, jak rozsáhlý je to projekt.



SOCHY 3D
V projektu 3D sošek realizovaném pod vedením všestranného umělce Lea Grzyba se potká-
vá tradiční umění Karma Gardri s moderními technologiemi. Cílem projektu jsou opravdu 
kvalitní sošky meditačních aspektů za dostupné ceny. Zpočátku se bude výroba soustředit 
na hlavní buddhistické jidamy (meditační formy), které se nejčastěji používají v linii Karma 
Kagjü. Patří k nim například Buddha Šákjamuni, Mahákála a Karmapa. V letošním roce se 
pracovalo především na elektronické galerii, či jakési databázi trojrozměrných master mo-
delů, podle nichž se budou sošky vyrábět. První soškou, která z projektu vzešla, je dvace-
ticentimetrový bronzový Buddha Šákjamuni. Prozatím se diskutuje o vhodné technologii 
výroby. První soška je odlévaná, ale v zájmu udržení nízkých cen bychom v budoucnu rádi 
využili 3D tisk. Vkládáme do něj velké naděje a těšíme se, že díky této technologii vybavíme 
nové léčebně-meditační centrum na Křivoklátsku nesrovnatelně levněji.



PŘEKLADATELSKÝ PROJEKT V KARMA GUENU
Mezinárodní překladatelský tým ve Španělském Karma Guenu realizuje v současné době projekt překladu sebraných děl všech Karmapů. Karma-
pa je hlavou linie Karma Kagjü tibetského buddhismu a jeho 17. vědomá inkarnace je zároveň o�ciálním představitelem nadačního fondu NALA. 
17. Karmapa zvolil jako první text k překladu rozsáhlý komentář od 3. Karmapy o šesti říších či sférách, kde se mohou zrozovat cítící bytosti. Jed-
nou z těchto říší je i ta naše, lidská. Současný překlad je jakýmsi pilotním projektem, na němž průběžně pracují tři až čtyři překladatelé, dlouholetí 
praktikující buddhisté a přátelé. Na překladu spolupracují se šedrou (školou) v Indickém Kalimpongu, odkud za nimi do Španělska jezdí různí 
učitelé, kteří jim s překladem pomáhají a poskytují cenné konzultace a výklady. Plánovaná délka realizace projektu je dva roky, v příštím roce se 
proto můžeme těšit na první výsledky v podobě hotových textů. 



VYDAVATELSKÁ ČINNOST
Naše mladé nakladatelství NALA v tomto roce připravilo překlady tří titulů. O�ciálně chceme svou vydavatelskou činnost odstartovat vydáním 
knížky našeho učitele Šeraba Gjalcchena Rinpočheho o praxi meditace na Čenreziga (skt. Avalokitéšvaru), ztělesnění dokonalého soucitu všech 
Buddhů. Kniha obsahuje nejen výklad meditační praxe, jenž je v Nepálu obecně známá a hojně užívaná, ale v rámci tohoto výkladu čtenář získá 
také obecný přehled tibetského buddhismu.

Překládalo se přímo z tibetštiny a náš skvělý překladatel Miroslav Hrdina ještě naplánoval odborné konzultace s tibetským profesorem Lekshay 
Ghalem z kláštera Dhagpo Sheydrub Ling v Nale. Jakmile dokončíme korektury, půjde naše první kniha do tisku. Rádi bychom ji uvedli při příle-
žitosti Rinpočheho návštěvy České republiky v roce 2019.

Paralelně jsme pracovali na textu o tibetské geomantii sačhe. Knihu lékaře tradiční tibetské medicíny, Dr. Nidy Chenagtsanga, nabídneme čte-
nářům jako svůj druhý titul, opět při příležitosti návštěvy autora v České republice na podzim 2019. Sačhe nabízí řadu praktických návodů, jak 
zharmonizovat prostor, v němž žijeme, zbavit jej negativní energie a ochránit před škodlivými vlivy. Harmonické prostředí pak příznivě ovlivňuje 
fyzické i duševní zdraví lidí v něm žijících.

Třetí připravovanou knihou je rozsáhlé pojednání o buddhistické postní praxi Nyungne autora Wangčhena Rinpočheho. Titul nám schválil i Še-
rab Gjalcchen Rinpočhe, který sám vede sedmnáctidenní retreaty této praxe (8 Nyungne) pro své žáky v  Káthmándú. Zřejmě není náhoda, 
že 17.  Karmapa v  tomto roce doporučil svým žákům, aby 
se k této užitečné praxi připojili. Tradiční očistná meditace 
Nyungne se praktikuje v ústraní, pod vedením kvali�kova-
ných Lamů, pomáhá rozvíjet základní vrozené kvality mysli, 
jako je soucit a moudrost, a je pro svou intenzitu, hloubku 
a účinky často vyhledávaná lidmi, kteří trpí těžkými či chro-
nickými onemocněními.



DOBROVOLNICKÉ POBYTY NA VÝCHODĚ
Osobní kontakty v podporovaných klášterních školách začínají přinášet plody také v podobě dobrovolnických pobytů. Ukazuje se, že řada mla-
dých lidí má zájem vyjet před zahájením kariéry nebo i v rámci studia „na zkušenou“ či na praxi na Východ, podívat se, jak se žije v jiné kultuře 
a seznámit se s nadčasovými hodnotami východních mistrů. V tomto roce jsme zprostředkovali pobyt dvou mladých českých studentů v klášteře 
Dhagpo Sheydrub Ling v Nale. Oba ve škole působili jako učitelé a oba se vrátili nadšení. Proto se těšíme, že v této oboustranně přínosné aktivitě 
budeme pokračovat. Pro příští rok plánujeme také první dobrovolnický výjezd do dívčí školy Karma Ngödhon Ösal Choekhorling.

E-SHOP
V e-shopu Naly panoval už tradičně velký ruch zejména před Vánoci. V tomto roce jsme rozšířili nabídku produktů v rámci e-shopu Naly. Kro-
mě tibetských lunárních diářů a kalendářů, fotoobrazů v buddhistických kruzích proslaveného Tokpy Korla, vonných tyčinek, plátěných tašek 
s obrázky od dětí z kláštera a pohlednic, nyní lidé mohou podpořit aktivity nadačního fondu také koupí krásných látek a brokátových obrazů 
na zeď s motivy z tibetské astrologie a mytologie a řadu dalších předmětů. 



Všechny bytosti touží po štěstí, ale jen málo z nich ví, jak 
ho dosáhnout. Tak z nevědomosti působíme utrpení, ať už 
sobě či druhým.  

Sharon Salzberg



OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018

Rok 2018 se nesl ve znamení plánování a úvodních stavebních prací na léčebně-meditačním centru Karma Kungha Padkar Ling na českém Kři-
voklátsku. Také naše cesty na Východ byly plné diskuzí o budoucí podobě a fungování nového centra a dolaďovaly se poslední formální náleži-
tosti k založení nadačního fondu KKPL. Samozřejmě jsme nezapomínali ani na „naše děti“ na východě, ani na umění nebo knihy a už vůbec ne na 
naše drahé učitele, jejichž aktivity a pomoci si tolik ceníme. Těžiště naší činnosti se však jednoznačně přesunulo na Západ, do České republiky.



VÝHLED DO PŘÍŠTÍHO ROKU 2019

V příštím roce plánujeme věnovat svou energii a pozornost zejména stavbě nového centra Karma Kungha Padkar Ling na Křivoklátsku. Zároveň 
budeme pokračovat ve vydavatelské činnosti – světlo světa spatří první knížky a doufáme, že je budeme moci uvést za přítomnosti autorů. V pro-
storách nadačního fondu budeme dále pořádat přednášky a chceme se zde pravidelně scházet ke společným meditacím, které budou přístupné 
i veřejnosti. Těšíme se také na pravidelné kurzy tibetštiny.

V roce 2019 přijede do ČR opět Dhawa, nyní již třináctiletý chlapec, na druhou sérii plastických operací na klinice Yes Visage, jejímž cílem je re-
konstrukce obličeje poškozeného popáleninami a záchrana zraku. Do Čech s ním zřejmě přijede také zdravotní sestra Puja, která by v ČR ráda 
získala pokračující vzdělání v oblasti zdravotnictví, a následně své znalosti a dovednosti využila v lázních v rámci nového centra, popřípadě při 
péči o děti z klášterních škol a péči o Lamy.

Nadále budeme pokračovat v podpoře klášterních škol Dhagpo Sheydrub Ling a Karma Ngödhon Ösal Choekhorling, do nichž rádi vyšleme další 
dobrovolníky. Naší podpoře se bude opět těšit také malířský styl Karma Gardri a malíř Dawa Lhadripa, stejně jako fotograf, �lmař a muzikant To-
kpa Korlo, z jehož dílny již brzy očekáváme dokumentární �lm o Sherabovi Gjalcchenu Rinpočhem.



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Dne 23. března 2018 schválila správní rada změnu statutu nadačního fondu. 
Změnilo se složení správní rady a nově vznikla dozorčí rada, což pozměnilo 
celou strukturu a fungování nadačního fondu.

ZAKLADATELKA
Vlasta Hodanová

DOZORČÍ RADA
H.H.Tenzin Chentse Gyatso (17. Karmapa Trinley Thaje Dordže) 
Serap Gyalchen Gurung (Šerab Gjalcchen Rinpočhe)  
Mekhu Gurung (Ani Tenzin)

SPRÁVNÍ RADA
Katarína Čepeláková 
Vlasta Hodanová 
Martina Kuželková 
Ivana Poľanská 
Erika Mačáková 
Gabriela Matoušková 
Petr Hodan



FINANČNÍ ZPRÁVA

MAJETEK NADAČNÍHO FONDU 
počáteční vklad 1000 Kč.

V roce 2018 přispěl nadační fond Nala v rámci několika různých projektů celkem 2 462 000 Kč.

FINANČNÍ POMOC V ROCE 2018

PŘÍJMY
Položka Částka v Kč
Dary 2 682 000,00
Ostatní 142 000,00
Celkem 2 824 000,00

VÝDAJE
Položka Částka v Kč
Poskytnuté dary 2 462 000,00
Spotřebované nákupy 84 000,00
Služby 311 000,00
Bankovní poplatky 9 000,00
Ostatní náklady 93 919,29
Osobní náklady/mzdy 132 000,00
Celkem 2 998 000,00

Hospodářským výsledkem roku 2018 je ztráta 174 943,44 Kč.



VYJÁDŘENÍ K NÁKLADŮM NADAČNÍHO FONDU

Pravidlo pro omezení nákladů nadačního fondu dle ust. § 22 zákona o nadacích a na-
dačních fondech: Nadační fond nesmí překročit celkovou výši ročních nákladů souvi-
sejících 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 2018 činily 547 000 Kč, což je 
20,39 % z poskytnutých nadačních příspěvků (ty byly 2 682 000 Kč). Nadační fond tedy 
splnil svou povinnost dle statutu nadačního fondu.

Zpráva revizora
Vážení donátoři, podporovatelé a přátelé,
zkontrolovala jsem účetní operace účetnictví nadačního fondu Nala a neshledala jsem 
závady. Účetnictví je vedeno v souladu s postupy účtování pro neziskové organizace. 
Evidence přijatých i poskytnutých darů je řádně vedena.

Ing. Dagmar Bartošová, revizor



KONTAKTY

NALA nadační fond         Tel.: +420 777 272 417 
Loretánské náměstí 109/3        e-mail: info@nala.cz 
118 00 Praha 1 – Hradčany        www.nala.cz

Předsedkyně: Vlasta Hodanová       Foto: Tokpa Korlo, Shutterstock.com



www.nala.cz


