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se může s Východem potkat právě na těchto úrovních, všechno do 

sebe začalo okamžitě zapadat. Když se později objevila možnost 

dobrovolnicky se zapojit do prvního projektu, stavby klášterní školy 

pro sirotky a děti z nejchudších rodin, bylo rozhodnuto. Založili jsme 

nadaci, díky které se taková pomoc mohla stát opravdu efektivní. 

PŘEDSTAVENÍ  
NADAČNÍHO FONDU NALA

Rok 2012 zastihl Nepál ve složité situaci. I když občanská válka skončila 

před šesti lety, země se stále nacházela v nekončících politických 

turbulencích. Nepál bohužel patří mezi nejchudší a nejméně 

rozvinuté země světa, kde pod hranicí chudoby žije přibližně 

třetina obyvatel. Když jsme se díky našim přátelům blíže seznámili 

s problémy a překážkami, které dennodenně prožívají, znovu jsme si 

uvědomili, jak rozdílný může být život v Evropě a chudé asijské zemi, 

která funguje z velké části díky zahraniční pomoci. 

Živý odkaz buddhismu
Přesto je Nepál fascinujícím místem, kde je možné setkat 

se s živým odkazem buddhistického učení. Právě to je klíčem 

k naplněnému a šťastnému životu. Díky prověřeným metodám 

o absolutní podstatě mysli se lidé mohou rozvíjet a být skutečnou 

oporou pro ostatní. Jakmile jsme si začali uvědomovat, že Západ 



nebo uniformy. Není divu, že 75 % všech obyvatel zůstává stále 

negramotných. Soukromé školy, které nabízejí kvalitní vzdělání, jsou 

tak výjimečnou šancí pro děti, které by jinak pravděpodobně celý život 

pracovaly v zemědělství nebo v horších případech dokonce skončily na 

ulici. V Káthmándú žije podle oficiálních odhadů tisíc dětských 

bezdomovců, jejich počet je však pravděpodobně mnohem vyšší. 

CÍLE A POSLÁNÍ

Naším hlavním posláním je dlouhodobá a efektivní podpora 

vzdělanosti a zlepšování životních podmínek dětí, které žijí 

v oblasti Himalájí. 

Zabýváme se humanitární a rozvojovou pomocí v Nepálu, severní 

Indii, Bhútánu a Mustangu. Letos jsme podpořili zejména provoz 

školy Dhapgo Sheydrub Ling v Káthmándú. Škola dočasně sídlí 

v pronajatých a ne zcela vyhovujících prostorách bývalého domova 

důchodců, a proto se podílíme na stavbě nové školní budovy, která 

vzniká přibližně 25 km od hlavního města v oblasti Banep v blízkosti 

města Nala. 

Škola? Pro některé děti luxus
Nepál sice poskytuje bezplatnou školní docházku, ta je ale 

bohužel pro většinu dětí stále nedostupná, protože rodiče nejsou 

schopni potomkům zajistit ani základní pomůcky, například učebnice 



zabezpečená Evropa může svými prostředky pomoci lidem  

v méně rozvinutých regionech a zároveň se nechat inspirovat 

nadčasovým učením o podstatě mysli, které přináší rozvoj na mnoha 

úrovních, a obohacuje lidské životy již déle než 2 550 let.  

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

Tajemství duchovního bohatství
Výměnu mezi Západem a Východem považujeme za oboustrannou 

a podporujeme přenos kulturně-filozofického dědictví z oblasti 

Himalájí do naší společnosti. Stále více lidí si na Západě pokládá 

otázku, proč jsou lidé na Východě spokojení, přestože jejich ekonomická 

situace není ideální. Tajemství leží v jejich duchovním bohatství, 

které vychází z buddhismu. Domníváme se proto, že materiálně 
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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 stavby 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



STAVBA KLÁŠTERNÍ ŠKOLY 
A KLÁŠTERA

Nový, moderní komplex je pojatý skutečně velkoryse. Děti budou 

mít nové, prostorné pokoje, samozřejmostí budou učebny, kuchyně, 

jídelna nebo kancelář. Ve druhé části stavby bude stát tzv. gompa – 

velký meditační sál. 

Kvalitní vzdělání
Děti, které se do školy dostanou, budou mít šanci na mnohem 

šťastnější život a lepší budoucnost. Získají totiž zdarma kvalitní 

vzdělání evropského typu, ale také se zdokonalí v buddhistickém učení, 

které tvoří nedílnou součást tradiční nepálské kultury. Během roku 

jsme dvakrát cestovali do Nepálu a měli vzácnou příležitost navštívit 

nejen děti ve škole v Káthmándú, ale také se setkat se zakladatelem 

školy Šerabem Gjalchcenem rinpočhem. 



Ti, kteří dávají, nikdy nic neztrácí.
lama Ole Nydahl 



FINANČNÍ ZPRÁVA

Majetek nadačního fondu

Počáteční vklad 1 000 Kč.

Finanční pomoc v roce 2012
Na projekt Klášterní škola Dhapgo Sheydrub Ling  

nadační fond Nala přispěla 1 170 386,50 Kč.

V rámci projektu bylo podpořeno: 

 Stavba nové školní budovy 

  Provoz klášterní školy Dhapgo Dheydrub Ling  

se sídlem v Káthmándú 

  Vzdělání žáků školy: uniformy, školní pomůcky, strava,  

léky a další potřeby



Výdaje

Položka Částka v Kč

Dary 1 193 128,00

Bankovní poplatky 10 266,51

Celkem 1 180 653,01

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. 

FINANČNÍ POMOC ROCE 2012

Příjmy

Položka Částka v Kč

Poskytnuté dary 1 170 386,50

Úroky 151,84

Celkem 1 193 279,84

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 2012/02–2012/12 2012/12-2012/12

Dary 1 170 386,50 232 800,00

Fin. nákl.-bank.popl. 10 266,51 1 788,00

Náklady 1 180 653,01 234 588,60

Dary -1 193 128,00 -145 732,00

Úroky -151,84 -125,14

Výnosy 1 193 279,84 145 857,14

Zisk/ztráta -12 626,83 88 731,46

FINANČNÍ POMOC ROCE 2012

Aktiva – pasiva (2/2012–12/2012)

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
„Je mou milou povinností konstatovat, že činnost 

nadačního fondu NALA v roce 2012 proběhla bez 

výhrad. Nadační příspěvky byly uděleny v souladu 

s podmínkami dle statutu. Stav účetnictví odpovídá stavu reálnému. 

NALA nadační fond již v prvním 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 2012 činily 

10 266,51 Kč, což je 0,86 % z poskytnutých nadačních příspěvků  

(ty byly 1 193 128 Kč). Nadační fond tedy splnil svou povinnost dle 

statutu nadačního fondu.



Pokud opravdu chcete pomáhat ostatním, 
pak se musíte vyhnout dvěma věcem: 

pochybnostem a očekávání.
17. Karmapa Thinlä Thaje Dordže



Když je dobrá mysl, je dobré všechno.
Kalu rinpočhe
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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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