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Když ti řeknu svůj sen, nejspíš ho zapomeneš. Když ho 
začnu žít, možná si ho zapamatuješ. Ale když tě do něj 
zapojím, stane se i tvým snem.

Tibetské přísloví



Inspirováni fi lozofi cko-kulturním a duchovním dědictvím himalájských 
zemí usilujeme o uchování těchto vzácných pokladů východního myš-
lení a tvorby. 

Podporujeme tuzemské i zahraniční projekty zaměřené na péči a vzdělá-
ní pro chudé a osiřelé děti, pomáháme šířit znalosti a dovednosti souvi-
sející s tradičním buddhistickým uměním, přispíváme na překlady vzác-
ných textů do západních jazyků a  podporujeme přímo i  překladatele. 
Pomáháme vytvářet zázemí pro meditaci také studium i praxi tradičního 
tibetského způsobu léčení. Podporujeme drahocenné učitele, kteří jsou 
zdrojem nekonečných cenných znalostí a inspirace a pečujeme o jejich 
zdraví a vitalitu.

Věříme, že naše činnost vnese do širšího povědomí veřejnosti informace 
o možnostech lidského zdroje a krásných cílech, k nimž nadčasová, tisíce 
let stará východní učení směřují, a sice k rozvoji plného potenciálu mysli 
a dosažení trvalého, nepodmíněného štěstí pro sebe i druhé. 

PŘEDSTAVENÍ NADAČNÍHO FONDU NALA



NAŠE CÍLE A POSLÁNÍ

Finanční prostředky, které shromažďujeme a snažíme se také aktivně vytvářet, využíváme pro podporu projektů realizovaných doma i v zahrani-
čí. Tradičně jsme v našem nadačním fondu přinášeli především možnost kvalitního vzdělání pro děti z chudých rodin, pro které se podporované 
kláštery stávaly zároveň domovem i velkou rodinou. V této činnosti nadále pokračujeme a věříme, že je to především vzdělání a laskavé zázemí, 
které tyto mladé muže a ženy nejlépe připraví pro život a výrazně zvýší jejich šanci na šťastnou budoucnost.

Naším cílem je však přinést možnosti rozvoje vedoucí k psychické vyrovnanosti a štěstí také lidem na západě, kde je v dnešní době nesmírně 
důležité znovu připomínat základní lidské hodnoty. Proto se naše činnost zaměřuje také na zprostředkování východního pohledu na realitu ka-
ždodenního života a metod práce s myslí také bytostem z de v našich podmínkách.



BUDDHISMUS: CESTA K NEPODMÍNĚNÉMU ŠTĚSTÍ

Buddhismus vznikl přibližně před 2500 lety v Indii, odkud se dále rozšířil do celé Asie. Hlavním cílem praktikujících buddhistů je dosažení plné-
ho rozvoje mysli, osvícení. Buddhismus ukazuje na trvalé hodnoty v neustále se měnícím světě, přináší cenné informace o pravé podstatě jevů, 
a nabízí metody, jak dosáhnout trvalého, nepodmíněného štěstí.

Svět našich myšlenek a pocitů je v neustálém pohybu. Když pochopíme, jak je vše pomíjivé a závislé na mnoha podmínkách a okolnostech, promění 
se náš přístup k životu, vztahům, majetku i hodnotám. Zaměříme se na to, na čem skutečně záleží. Jediné, co je tu podle buddhistického učení stále, 
je naše mysl, v níž se vše objevuje. Mysl nemá konec ani začátek a její pravou podstatou je radost a nepodmíněné štěstí. Očistíme-li všechna zatem-
nění, bude naše vnímání čisté a my rozpoznáme tuto podstatu mysli a dosáhneme osvícení.

Jedno ze základních učení, které Buddha předal, je učení o příčině a následku – karmě. Buddha 
Šákjamuni svým žákům říkal, že jejich současná situace je výsledkem jejich minulých činů a že 
svými současnými činy, slovy a myšlenkami utvářejí svou budoucnost. Bez zbytečného morali-
zování je vedl k tomu, aby za svůj život přijali odpovědnost. Z takového pochopení plyne nejen 
tíha odpovědnosti, ale také obrovská svoboda a možnost vzít život do vlastních rukou.



Karma Kungha Padkar Ling – Radostná zahrada bílého 
lotosu

V nádherném prostředí uprostřed křivoklátských lesů budujeme pod vedením 
Šeraba Gjalcchena Rinpočheho a  17. Karmapy Trinley Thaje Dordžeho nové 
meditační centrum a lázně pěti elementů dle principů tibetské medicíny. Pře-
jeme si, aby toto centrum nabízelo metody, díky nimž budou lidé moci znovu 
nabývat duševní a tělesné zdraví, a především metody, které jim pomohou na-
lézt trvalý zdroj štěstí ve vlastní mysli.

Dhagpo Sheydrub Ling – klášterní škola pro chlapce

Chlapecká klášterní škola Dhagpo Sheydrub Ling se nachází nedaleko nepál-
ského hlavního města Káthmándú. Pod laskavým a moudrým vedením Šeraba 
Gjalcchena Rinpočheho poskytuje domov a vzdělání sto padesáti mladým mu-
žům, z nichž nejmladšímu jsou 4 roky. Nadační fond NALA pomohl s financo-
váním stavby kláštera, který byl slavnostně otevřen v roce 2015 za přítomnos-
ti J.S. 17. Karmapy Trinley Thaje Dordžeho. Nyní se finančně podílíme na jeho 
provozu.

NAŠE PROJEKTY



Ani Gompa – klášterní škola pro dívky

Klášterní škola pro dívky Ani Gompa, či oficiálně Karma Ngedhön Ösal 
Čhökhorling, poskytuje domov a vzdělání asi sto patnácti dívkám. Nachází se 
na okraji hlavního města Nepálu, Káthmándú. Pod vedením Šeraba Gjalcchena 
Rinpočheho zde vzniklo krásné a harmonické místo, kde se dívky učí číst, psát, 
počítat a zároveň získávají buddhistické vzdělání.

Drahocenní lamové a jejich aktivity

Nadační fond NALA finančně podporuje projekty vzácných buddhistických 
učitelů. Bez zkušených meditačních mistrů jsme jako slepci bloudící temným 
lesem. Lamové nás se soucitem a moudrostí učí, jak osvobodit mysl od utrpení 
a probudit v sobě nepodmíněné štěstí. Nesmírně si vážíme jejich aktivity a sna-
žíme se je v ní podpořit. Je pro nás potěšením, že můžeme v současné době 
podporovat Šeraba Gjalcchena Rinpočheho, Neda Kučhung Rinpočheho, Tulku 
Tsori Rinpočheho i projekt již zesnulého 14. Šamara Rinpočheho, v němž v sou-
časné době pokračuje Džigme Rinpočhe. 



Léčení lamů

Bódhisattvové jsou bytosti, které v sobě na základě svého nezměrného soucitu roz-
vinuly přání dosáhnout buddhovství pro dobro všech cítících bytostí. Vlastní zdraví 
často není v popředí jejich zájmu. Proto se snažíme pečovat o jejich fyzickou kon-
dici a přáním, aby byl jejich život dlouhý a v plném zdraví, a jejich aktivita tak moh-
la být ještě efektivnější. V  minulosti jsme měli tu čest podpořit tímto způsobem 
Šeraba Gjalcchena Rinpočheho, Lamu Oleho Nydahla, Neda Kučhung Rinpočheho 
a Tulku Tsori Rinpočheho.

Zdravotní péče a humanitární pomoc

Životní podmínky v  Himalájích jsou často tvrdé a  odrážejí se na zdraví tamních 
obyvatel. Naším cílem je pomoci zajistit lepší a lépe dostupnou zdravotní péči pro 
děti i dospělé. V klášteře DSL v Nale jsme zřídili a vybavili ošetřovnu a zorganizovali 
školení první pomoci pro starší studenty. Nyní je v procesu pořízení sanitních vozů, 
které výrazně zlepší dostupnost odborné zdravotní péče v akutních případech. Po-
skytujeme také humanitární pomoc, jako například v roce 2015, kdy Nepál zasáhlo 
ničivé zemětřesení. Věříme, že západní medicína se může s východním přístupem 
k léčení skvěle doplňovat.



Překlady vzácných tibetských textů a knih

Přáli bychom si, aby moudrost Buddhova učení zůstala zachována i pro budoucí generace. Proto 
podporujeme překlady vzácných duchovních textů, jako například projekt překladu sebraných děl 
Karmapů ve španělském Karma Guenu, podporujeme přímo i překladatele, jako například Mirosla-
va Hrdinu, nadaného a schopného českého překladatele z tibetštiny. V rámci vydavatelství NALA 
také připravujeme pro české čtenáře knihu Šeraba Gjalcchena Rinpočheho o tradiční praxi medi-
tace na Buddhu Milující oči a knihu Wangčhena Rinpočheho o postní buddhistické praxi Ňungne.

Rangjung Dawa Artschool: dokonalé umění

Art School je projektem uznávaného malíře tradice Karma Gardri, Dawy Lhadripy. Malířský styl 
Karma Gardri je neoddělitelný od práce s myslí. Každá tvorba je jako meditace a výsledné obrazy 
dokáží působit na naši mysl a formovat ji. Studium Karma Gardri je praxí na celý život. Art School 
pořádá kurzy také pro západní žáky. V Evropě je pomáhají organizovat Dawovi žáci Leo a Katka. 
Spolu s Leem jsme také spustili projekt 3D Statues, jehož výsledkem budou kvalitní sošky meditač-
ních aspektů za dostupné ceny.

Tokpa Korlo: Inspirace filmem a obrazem

Tokpa Korlo je nesmírně nadaný umělec a praktikující budhista. Má neuvěřitelnou schopnost inspi-
rovat filmem i obrazem. Tokpovo umění rezonuje s buddhisty po celém světě. Nadační fond NALA 
podporuje Tokpovu aktivitu, a pomáhá tak uchovávat vzácné okamžiky i pro budoucí generace.



17. GJALWA KARMAPA TRINLEY THAJE DORDŽE

Gjalwa Karmapa je hlavním představitelem tibetského buddhismu linie Karma Kagjü. 17. Karmapa Trinley Thaje Dordže se narodil v tibetské Lha-
se 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 fondu KARMA KUNGHA PADKAR LING (KKPL). 17. Karmapa má tisíce žáků. Od roku 1999 
pravidelně cestuje a předává učení 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 se sem sjedou tisíce praktikujících a společně 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 technologie a sociální média, a jeho aktivita tak má nesmírný dosah 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 klášte-
ry 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“ udě-
lovaného mistrům meditace na Buddhu Milující oči, kteří inspirovali bytosti k odre-
citování minimálně jedné miliardy manter OM MANI PEME HUNG. Spolu se 17. Kar-
mapou je duchovní autoritou Nadačního fondu NALA a  nyní také nově vzniklého 
Nadačního fondu KARMA KUNGHA PADKAR LING (KKPL).



Soucitná mysl je vždy zdrojem štěstí. 
Šerab Gjalcchen Rinpočhe



ČINNOST NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2017

Na počátku roku 2017 došlo ke změně zakládací listiny nadačního fondu, čímž byl rozšířen účel NF. Nadační fond nyní naplňuje svůj účel přede-
vším prostřednictvím:

• výstavby důstojného ubytování a škol pro sirotky a děti z nejchudších rodin

• podpory místních autorit k aktivnímu zapojení do procesu vzdělávání

• organizace seminářů a školení

• organizace humanitární, zdravotní a rozvojové pomoci pro skupiny i jednotlivce

• organizace osvětové činnosti

• podpory stabilních základů pro přenos kulturně-filozofického dědictví z oblasti Himaláje do západní společnosti

• vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a mládež

• vydavatelské a nakladatelské činnosti



ČINNOST NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2017

Většina aktivit NALA nadačního fondu a jeho zaměstnanců a dobrovolníků je realizována v České republice. Snažíme se hledat způsoby podpory 
našich projektů a inspirovat a motivovat lidi, aby nebyli zaměření pouze na sebe a své problémy, ale vystoupili za hranice své osobní zóny a spat-
řili ostatní bytosti, které potřebují naši pomoc. Inspirováni Dharmou (Buddhovým učením) jsme se rozhodli pro podporu východního pohledu 
na svět, protože je nám velmi blízký a věříme, že může být nesmírně užitečný a prospěšný i lidem žijícím v západní společnosti.

V říjnu 2017 jsme se zúčastnili slavnostního otevření a inaugurace nového buddhistického centra 
v Singapuru za přítomnosti hlavy linie Karma Kagjü tibetského buddhismu, 17. Karmapy, a Šeraba 
Gjalcchena Rinpočheho. Byla to pro nás historická událost, neboť jsme spolu s  Šerabem Gjalc-
chenem Rinpočhem představili projekt našeho nového centra na Křivoklátsku také Karmapovi. 
Karmapa souhlasil, že se stane jeho duchovní autoritou a vstoupí i do organizační struktury. Začali 
jsme tedy připravovat založení nového nadačního fondu, pro nějž Karmapa stanovil název Karma 
Kungha Padkar Ling, v překladu do češtiny Radostná zahrada bílého lotosu.



ČINNOST NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2017

V tomto roce se nám konečně podařilo reálně využít finanční příspěvek z vládního programu MEDE-
VAC. V první fázi jsme v klášteře Dhagpo Sheydrub Ling vybavili ošetřovnu pro poskytování první po-
moci a uspořádali zde kurz 1. pomoci pod vedením MUDr. Filipa Burgeta. Kurzem, který byl šitý na míru 
místním podmínkám a zohledňoval frekvenci konkrétních specifických zákroků, prošli mniši v klášteře, 
starší žáci i zdravotní sestry. Abychom mohli projekt považovat za ukončený, zbývalo už jen zajistit 
možnost dopravy ošetřených osob do nejbližšího nemocničního zařízení, konkrétně do nemocnice 
Dhulikhel, vzdálené asi hodinu jízdy od kláštera, kde máme v rámci spolupráce s nadací Karmapa Heal-
th Care Project velmi dobré kontakty a celý projekt jsme s nimi konzultovali a koordinovali. Výsledkem 
naší dobré spolupráce bylo například přiřazení zdravotní sestry Puji z této nemocnice přímo do klášte-
ra. Puja souhlasila, že bude v klášteře nejen pracovat na plný úvazek, ale také tam bydlet a v podstatě 
24 hodin denně pečovat o děti.

Zbývá tedy ještě pořídit vybavený sanitní vůz, na čemž stále pracujeme. Vzhledem k častým změnám 
nepálské legislativy se však celý proces již několikrát zkomplikoval, nicméně děláme vše pro to, aby 
celá věc dospěla ke zdárnému konci.

V tomto ohledu se podařilo také nastavit spolupráci se staršími žáky a zdravotní sestrou Pujou, kteří 
všichni pochopili nezbytnost upevnění hygienických návyků dětí. Inspirovali jsme se v českých ma-
teřských školách a přidělili každému dítěti obrázek, podle kterého si teď pozná vlastní ručník, mýdlo 
a zubní kartáček. Toto malé vítězství znamená opravdu velký pokrok.



VEŘEJNÉ SBÍRKY

V minulých letech jsme peníze získané z veřejných sbírek používali na pomoc Nepálu po ničivém zemětřesení. K naší velké radosti se podařilo 
v místech, kde Nala pomáhá, vše opravit a dát do pořádku. V tomto roce proto byly peníze od dárců a sponzorů využity v uvedených projektech 
nadačního fondu a na provoz klášterních škol Dhagpo Sheydrub Ling a Karma Ngödon Ösal Choekhorling (Ani Gompa).

Tentokrát jsme sice neuspořádali žádnou benefiční akci, ale své aktivity jsme veřejnosti prezentovali na Veletrhu nadací a také na Losaru – oslavě 
tibetského nového roku. Na obou akcích jsme měli zapečetěnou kasičku pro vkládání finančních darů pro nadační fond. Získané prostředky byly 
na počátku následujícího roku na Finančním úřadě pod úředním dohledem vyjmuty a převedeny na účet nadačního fondu, odkud jsou dále vy-
užívány na podporu našich projektů. Kasička byla na FÚ opět zapečetěna a připravena pro další veřejné sbírky.



TIBETSKÉ KALENDÁŘE A FOTOOBRAZY

Také v tomto roce jsme vydali nástěnné kalendáře a diáře obsahující inspirující citáty a informace z tibetské 
astrologie a duchovní historie, které jsou zasazené do rámce lunárního cyklu a doplněné fotografiemi popu-
lárního fotografa Tokpy Korla. NALA nadační fond započal s Tokpou Korlem vzájemnou spolupráci. Na našem 
e-shopu jsou nyní k dostání jeho velkoformátové foto obrazy. Plánujeme také Tokpovu výstavu a vydání jeho 
fotoknihy na podporu aktivit nadačního fondu.

Máme velkou radost, že se nám podařilo s Tokpou domluvit na produkci sběrného dokumentu o našem výji-
mečném učiteli Šerabovi Gjalcchenu Rinpočhem. Pracovní název filmu zní „Maniwa“. V rámci natáčení plánuje-
me navštívit místa související s Rinpočheho aktivitou a oslovit Lamy, jako například Džigme Rinpočheho, Neda 
Rinpočheho a 17. Karmapu, zda by nám o Rinpočhem, jeho životě a práci neřekli pár slov na kameru.



LÉČENÍ LAMŮ

Na základě změny zakládací listiny jsme v tomto roce doplnili svou čin-
nost o  program podpory buddhistických učitelů. Vzápětí se objevila 
řada příležitostí pro poskytování pomoci v této oblasti. Navštívili nás 
tito významní Lamové:

• Šerab Gjalcchen Rinpočhe

• Nedo Kučhung Rinpočhe

• Tulku Tsori Rinpočhe

• Sabčhu Rinpočhe

Podle buddhistické tradice přináší péče o učitele dobrou karmu, tedy 
vytváří podmínky pro příznivou budoucnost. Lamové jsou ze své pod-
staty plně zaměřeni na druhé a jejich vlastní tělo a životní podmínky 
pro ně zůstávají na okraji zájmu. Jsme rádi, že jme mohli přispět k pod-
poře jejich vitality a doufáme, že i k prodloužení jejich drahocenného 
života.

V rámci naší pomoci využíváme konsilium složené z představitelů zá-
padní a tradiční tibetské medicíny a za podpory bylinných přípravků 
firmy Energy vytváříme individualizovaný ucelený léčebný program, 
doplněný přesným stravovacím režimem, lázeňskými procedurami 
a fyzickou aktivitou v čistém přírodním prostředí. 



OPERACE MALÉHO DHAWY

Dvanáctiletý Dhawa Gyaljen z kláštera Dhagpo Sheydrub Ling v Nepálu utrpěl již v batolecím věku silné popáleniny na obličeji a hlavě, které 
významně ovlivňují kvalitu jeho života a ohrožují jeho zrak. Podařilo se nám pro něj zorganizovat sérii plastických operací na klinice YES VISAGE 
pod vedením primáře MUDr. Martina Molitora, lékaře s bohatými zkušenostmi s podobnými zdravotními postiženími z misí, na nichž pobýval. 
Pan primář, který si k Dhawovi za devět měsíců jeho pobytu v Čechách vytvořil opravdu vřelý vztah, se vzdal honoráře za svou práci. Jsme mu ne-
smírně vděční za jeho krásný přístup! Nadační fond nakonec hradil pouze expandéry, jakési napínače kůže a balónky, které byly v průběhu léčení 
dofukovány, aby tak došlo k získání zdravé kůže pro použití při plastické operaci. Pan primář odhaduje, že zákroky bude třeba znovu opakovat 
a plastickou rekonstrukci obličeje dokončit po uplynutí cca jednoho roku, proto se na Dhawu budeme opět těšit někdy v roce 2019. Na tomto 
místě bychom také rádi vyjádřili svou vděčnost všem dobrovolníkům, kteří Dhawovi pomohli zpříjemnit léčbu a pobyt v České republice.



STAVBA RETREATOVÉHO CENTRA V RUMTEKU

V letošním roce se nám nepoštěstilo navštívit sikkimský Rumtek, ale v rámci návštěvy Neda Rinpočheho v České republice jsme o celém projektu 
intenzivně diskutovali. Rinpočhe nám objasnil celou vizi dostavby kláštera a výstavby centra pro meditaci v ústraní. Hovořili jsme o jeho aktivitě 
a hledali způsob, jak podpořit i tohoto skvělého učitele. Nakonec jsme se domluvili, že Rinpočhe založí vlastní nadaci, s níž bude NALA nadační 
fond následně spolupracovat. Rinpočhe nás pozval do Sikkimu na toto historicky velmi významné místo, a tak nezbývá doufat, že v příštím roce 
se tato dlouho plánovaná návštěva už konečně uskuteční.



BUDDHISTICKÉ UMĚNÍ MALBY

Nadační fond podpořil v tomto roce projekt Rangjung Dawa Art School nadaného 
malíře Dawy Lhadripy, který nese odkaz tradice Karma Gardri, tradičního budd-
histického umění. Naše podpora míří také k prvním západním žákům Dawy Lha-
dripy – Leovi Grzybovi a Kateřině Blahákové – oba svému učiteli pomáhají s orga-
nizací a realizací kurzů malby pro nadané žáky zde na Západě. 

Doufáme, že jich bude stále přibývat, neboť malování meditačních místností a re-
staurování historických maleb je úkol, který v podstatě nemá konce. Stejně tak 
v připravovaném projektu nového centra na Křivoklátsku (Karma Kungha Padkar 
Ling) čeká tyto mladé umělce do budoucna moře práce.



NAKLADATELSTVÍ NALA

V tomto roce jsme založili nakladatelství, v němž bychom chtěli přinášet českému publiku zajímavé tituly z oblasti duchovního rozvoje, buddhi-
smu a tradiční tibetské medicíny. Aktivně hledáme vhodné tituly, které pomohou českému čtenáři zorientovat se v bohaté škále textů o buddhi-
smu, rozvíjet moudrost a pochopení východního myšlení. Postupně utváříme překladatelský a korektorský tým a začínáme realizovat překlady 
prvních titulů. Na prvním místě v našem edičním plánu je kniha Lamy Šeraba Gjalcchena Rinpočheho o populární meditační praxi na Buddhu 
soucitu a milující laskavosti – Čenreziga (skt. Avalókitéšvary), obsahující nejen výklad praxe, ale zároveň také přehled základních principů Budd-
hovy Dharmy.



ROK 2017 V KOSTCE

• Změna zakládací listiny – rozšíření účelu

• Podpora provozu klášterních škol Dhagpo Sheydrub Ling 
a Karma Ngödon Ösal Choekhorling

• Zahájení příprav realizace projektu léčebně-meditačního centra 
na Křivoklátsku

• Zdravotní péče a hygiena v Dhagpo Sheydrub Ling

• Veřejné sbírky

• Tibetské kalendáře, foto obrazy, provoz e-shopu

• Léčení lamů

• Příprava projektu podpory výstavby meditačního centra 
v Rumteku (Sikkim)

• Založení nakladatelství



Když pro druhého zažehneš lampu, posvítíš na cestu 
i sobě.

Buddha Šákjamuni



PLÁNY PRO ROK 2018

Pro příští rok plánujeme podpořit malíře Dawu Lhadripu také v  jeho práci na výmalbě 
hlavní meditační místnosti (gompy) v  klášteře Sharminub v  Káthmándú. Plánujeme si 
toto místo prohlédnout v rámci další cesty na Východ, kdy bychom chtěli v Dillí 17. Kar-
mapu navštívit a pokračovat v přípravách projektu nového léčebně-meditačního centra 
na Křivoklátsku, ideálně již podepsat zakládající dokumenty nové nadace. V Káthmándú 
bychom rádi navštívili našeho drahého lamu Šeraba Gjalcchena Rinpočheho, obě podpo-
rované klášterní školy, na jejichž provoz budeme i nadále přispívat, a upevnit naše vztahy 
na osobní úrovni.

V našich plánech je také návštěva Neda Rinpočheho v Sikkimu. Podíváme se na místo, 
kde vzniká nové zázemí pro meditaci v ústraní (drupkhang), jehož výstavbu bychom rádi 
podpořili.

Věříme, že se již naplno rozběhnou práce na rekonstrukci a stavbě křivoklátského léčeb-
ně-meditačního centra. V  první fázi plánujeme vyčistit stávající dům a  upravit vnitřní 
uspořádání hlavní budovy, tak zvaného „Háčka“.

Naší podpoře se bude i  nadále těšit také překladatelský projekt ve španělském Karma 
Guenu, kam bude pozván tibetský khenpo (učenec či akademik), který bude mentorovat 
práci na překladech z tibetského jazyka do jazyků západních, v první vlně do angličtiny.



SPRÁVNÍ RADA NADAČNÍHO FONDU

Zakladatelka nadačního fondu

Bc. Vlasta Hodanová

Členové správní rady 

Bc. Vlasta Hodanová

Petr Hodan

Bc. Petra Tučková

Mgr. Katarína Čepeláková

Mgr. Dana Homolková

Revizor

Erika Mačáková



FINANČNÍ ZPRÁVA

Majetek nadačního fondu

počáteční vklad 1000 Kč.
V roce 2017 přispěl nadační fond Nala v rámci několika různých projektů celkem  
1 925 938,72 Kč.

Finanční pomoc v roce 2017

• V roce 2017 byly podpořeny následující aktivity:

• provoz klášterní školy Dhagpo Sheydrup Ling se sídlem v Nale (Nepál)

• Provoz klášterní školy Karma Ngedhon Osal Choekhorling v Hasantaru (Nepál)

• Buddhistické malířské umění (Rangjung Dawa Art School)

• Překlady z tibetštiny (Karma Guen, Španělsko)

• Léčení lamů

• Plastická operace Dhawy Gyaljena



FINANČNÍ POMOC V ROCE 2017

PŘÍJMY

Položka Částka v Kč
Dary 2 066 084,98
Úroky 43,01
Ostatní 193 535,13
Celkem 2 259 663,12

VÝDAJE

Položka Částka v Kč
Poskytnuté dary 1 925 938,72
Spotřebované nákupy 28 301,50
Služby 143 186,53
Bankovní poplatky 9 353,66
Ostatní náklady 93 919,29
Osobní náklady/mzdy 120 000,00
Celkem 2 320 699,70

Hospodářským výsledkem roku 2017 je ztráta 61 036,58 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 ka-
lendářního roku nadačním fondem poskytnutých nadačních příspěvků. Toto pravidlo nelze měnit po dobu pěti let.

Náklady nadačního fondu související se správou za rok 2017 činily 169.291,45 Kč, což je 11,376 % z poskytnutých nadačních příspěvků (ty byly 
1.925.938,72 Kč). Nadační fond tedy splnil svou povinnost dle statutu nadačního fondu.

Zpráva revizora 
Vážení donátoři, podporovatelé a přátelé,
prověřila jsem hospodaření NALA nadačního fundu za rok 2017. Zejména jsem prověřila příjmy a výdaje a jejich nakládání v souladu s právními 
předpisy ČR a Statutem nadačního fondu. Správní rada NALA nadačního fondu mi ochotně a bez výhrad poskytla veškeré účetní záznamy a zá-
pisy ze zasedání správní rady, abych mohla revizní zprávu objektivně vypracovat. Mohu konstatovat, že činnost NALA nadačního fondu a jeho 
hospodaření se získanými penězi v roce 2017 bylo podle zákona a statutu správné a transparentní. 

Erika Mačáková, revizorka
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