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O MOSTu ProTibet 
Kdo jsme? 
Nezisková organizace působící v oblasti rozvojové spolupráce. Naší vizí 
je kvalitnější vzdělání a lepší životní podmínky pro tibetské děti, tibetské 
seniory, buddhistické mnichy a mnišky a nomády v indickém Himálaji
a Tibetu. 

Co děláme? 
Od roku 2004 pomáháme školám, komunitám a jednotlivcům v jejich roz-
voji. Poskytujeme největší českou podporu tibetským komunitám. 
V ČR organizujeme informační a kulturní akce. 

Náš pracovní tým: 
Jana Ďásková Neboráková (ředitelka), Gabriela Gazdíková,
Zuzana Hodačová, Radim Chytka, Johana Krajčírová, Tomáš Přichystal 

Správní rada: 
Nela Boudová, Petr Ďásek, Jiří Grund, Radim Chytka, Johana Krajčírová, 
Michal Majer 

Zahraniční spolupracovníci a instituce: 
Karma Cchedup, Damdul Topden, Pema Samdup, Tibetská exilová vláda, 
Tibetan Homes Foundation, Tibetan Children’s Village, klášterní školy 

Naše projekty:  
Adopce ProTibet, Škola ProTibet, Koza ProTibet, Zdravotní péče, Humani-
tární pomoc, Klub ProTibet, Festival ProTibet, Výroba tsampy, E-shop



Úvodní slovo
Semínka míru 
Tibetan Homes Foundation 

Každý, kdo podporuje tibetské dítě v Indii, se občas za-
myslí, zda snaha stojí za tu námahu a vynaložené pení-
ze. My na to myslíme často. Je naší zodpovědností, aby 
příspěvky všech dárců, kteří nám důvěřují a tibetským 
dětem pomáhají, byly využity s maximální efektivností. 

Do ruky se mi před pár dny dostala esej jednoho tibet-
ského školáka, která mě velmi potěšila. Dovolte mi z ní 
odcitovat alespoň úvod: 

„Narodil jsem se v Dho-kham Tsawa v Tibetu. V létě roku 2003 se mí rodiče 
rozhodli poslat mě do Indie na studia v tibetských školách založených Jeho 
Svatostí dalajlamou. Po měsíci cestování přes Himálaj jsme spolu s dalšími 
42 Tibeťany konečně dorazili do Indie a dostali požehnání od muže, který je 
našim srdcím nejblíž – od Jeho Svatosti 14. dalajlamy. Základní a střední školu 
jsem dokončil v Mussoorie u Dehradunu v Indii v rámci školy Tibetan Homes 
Foundation.  

Především jsem se naučil, jak je důležité žít a být člověkem, lidskou bytostí. 
Všichni jsme „Semínka míru“ – to je motto mé školy a v tom spočívá síla vzdě-
lání v Tibetan Homes Foundation. Vzpomínek a lekcí je mnoho, ale pokud 
mám vyzdvihnout jednu, je to fakt, že jsem se poprvé v životě naučil pořádně 
svůj rodný jazyk - tibetštinu. Naučil jsem se také, jak jsme my lidé schopni 
šířit a předávat štěstí ostatním bytostem, i sami sobě“.  

Lobsang Gelek,
žák a student Tibetan Homes School v severní Indii 

Věřím, že vás tyto odstavce zahřály u srdce stejně jako mě. Přeji nám všem, 
abychom i my byli „semínka míru“ a přispívali ke štěstí druhých a tím i nás 
samých. 

Jana Ďásková Neboráková, ředitelka 



Indie:
Spiti: Ki, Komik, Kowang, Pin, Demul
Ladakh: Diskit, Thikse, Choglamsar, Sumdho
Podhůří Himálaje: Mussoorie, Dharamsala
Jih: Tashi Lünpo, Drepung, Byllakupe
Tibet: Gyalten

Statistika - přehled předaných prostředků

Adopce ProTibet Kč
Klášterní školy (Ladakh, Spiti, Namgyal) 1 291 900 Kč
SOS tibetské dětské vesničky (THF, TCV) 1 297 000 Kč 
Senioři v Ladakhu 317 000 Kč
Senioři (THF, Bylakuppe, Chauntra) 287 500 Kč
Adopce celkem: 3 193 400 Kč 

Projekty ProTibet Kč
Škola ProTibet  138 200 Kč 
Koza ProTibet 201 000 Kč 
Zdravotní péče (křeslo, lékaři, otop) 356 241 Kč
Z toho:
     lékařská péče: 184 533 Kč 
     křeslo + pomůcky: 105 708 Kč 
     otop: 66 000 Kč
Projekty celkem  695 441 Kč

Celkem 3 888 841 Kč 

Předané prostředky 2006 – 2017 celkem: 28 102 762 Kč

THF = Tibetan Homes Foundation, TCV = Tibetan Children’s Village
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Vzdělání pro děti
v Adopci ProTibet
Projekt Adopce ProTibet podporuje tradiční i moderní 
vzdělání v tibetských exilových vesničkách a buddhis-
tických klášterech v indickém Himálaji a Tibetu.  

Dárci v tomto projektu pravidelně podporují 464 tibet-
ských dětí v devíti školách. 

Vzdělání dětí jsme společně prostřednictvím projektu 
Adopce ProTibet podpořili částkou 2 588 900 Kč. Za tyto 
prostředky jsou dětem pořízeny vzdělávací pomůcky, 
uniformy a roucha, případně oblečení na zimu, toaletní 
potřeby, strava a ubytování.    

Vzdělání především – Škola ProTibet 
Vzdělání dětí je hlavním prostředkem k odstranění chudoby a rozvíjení komunit. 
Považujeme za podstatné, aby děti měly přístup ke vzdělání například i v zimních 
měsících nebo v odlehlých oblastech Himálaje. Díky projektu Škola ProTibet mají 
děti vzdělávací pomůcky, vybavení tříd a také dobré učitele. 

Předané prostředky v projektu Škola ProTibet ve výši 138 200 Kč byly využity na 
organizaci tříměsíčního vzdělávacího programu v nomádské zimní škole Winter 
tuition v Ladakhu (35 200 Kč) a na podporu platů pro učitele a vzdělávací pomůcky 
pro první stupeň školy ve vysokohorské vesnici Demul v údolí Spiti (103 000 Kč). 



Zdravotní péče 

Přístupnost k lékům v zimních měsících v odlehlých údolích 
odříznutých od nemocnic může mít rozhodující vliv na zdra-
ví pacienta. Proto jsme se rozhodli podpořit klášter Ki v údolí 
Spiti vybavením lékárniček v částce 46 100 Kč. 

Včasná první pomoc může zachránit život. Proto jsme v exi-
lové vesnici Tibetan Homes Foundation vybavili každý z 53 
domečků pro děti a seniory lékárničkou první pomoci díky 
daru 57 673 Kč. Pěstounští rodiče a personál byli proškoleni v 
poskytování první pomoci. 

Kvalitní zubní péče pro 2 500 osob v exilové vesnici Tibetan 
Homes Foundation byla podpořena částkou 56 760 Kč, za 
níž jsme nakoupili radiovisiograf. Zařízení umožňuje poříze-
ní kvalitního snímku oblasti zubu pomocí malého senzoru. Při 
použití senzoru je ozářena pouze malá část těla a pacient je 
tak vystaven nízké dávce záření. Snímek je navíc ihned zobra-
zen na monitoru počítače. 

Podpora seniorů 

Podzim života je velmi náročným obdobím, obzvláště v ex-
trémních oblastech vysokohorských sněžných obrů. Senioři, 
kteří žijí v exilových kempech a nemají možnost si zajistit nebo 
zakoupit otop na zimu, jsou podpoření projektem Otop pro ti-
betského seniora.  

Na zimní období jim bylo nakoupeno celkem 959 pytlů zvíře-
cího sušeného trusu a 15 metráků dřeva v hodnotě 66 000 
Kč. Dále bylo v těchto kempech podpořeno 146 seniorů pro-
střednictvím projektu Adopce ProTibet částkou 317 000 Kč. 

Stařečci, kteří přebývají v zázemí Domovů pro tibetské seniory, 
mají díky projektu Adopce ProTibet střechu nad hlavou, stra-
vu, zimní oblečení, základní lékařskou péči a toaletní potřeby. 
Domovy jsou spravovány ve spolupráci s exilovými vesnicemi 
(THF Mussoorie, Rajpur) a tibetskou exilovou vládou (Chaunt-
ra, Bylakuppe) a byly podpořeny částkou 287 500 Kč.  

Zdravotní pomůcky, kolečková křesla a lékařská péče pro 
seniory byly podpořeny částkou 129 708 Kč. Za tyto prostřed-
ky byly seniorům nakoupeny naslouchátka, zdravotní materiál, 
chodítka, hole a kolečková křesla. 



Společně v Klubu ProTibet  
Dlouhodobá pravidelná podpora s jakoukoli částkou – to je Klub ProTibet.  

Ti, kterým se líbí naše činnost a chtějí přispět na to, co je nejdůležitější v daném 
období, se stávají příznivci Klubu ProTibet. Mohou přispívat například 100 Kč mě-
síčně. Z celkové částky putuje jedna třetina do Tibetu, druhá třetina na vysoko-
školská studia dětí v Tibetan Homes Foundation v Mussoorie a poslední třetina 
na Festival ProTibet.  

V roce 2018 členové Klubu podpořili projekty celkovou částkou 124 816 Kč. 

Co pro nomáda znamená Koza ProTibet?
Jediná obživa, zdroj mléka, másla, sýru, masa a vlny.
Za kozy si mohou nomádi pořídit i léky a vše nejnutnější. 

To jsou důvody, proč podporujeme tibetské nomády nákupem koz
a krmiva na zimu.  

V roce 2018 jsme ve spolupráci s Tibetskou exilovou vládou předali
105 koz a ovcí rodinám v Čhangthangu u tibetských hranic.

Nakrmili jsme tisíce kusů dobytka při sněhové kalamitě, kdy zvířatům
hrozilo vyhladovění. 

Nomády jsme tak podpořili celkovou částkou 201 000 Kč. 



Poznání i kultura

V České republice již pravidelně přinášíme návštěvníkům našich akcí 
možnost seznámit se s tibetskou kulturou, poznávat a získávat informa-
ce o různých tématech spojených s Tibetem. Nově mohou lidé také Tibet 
ochutnat! A to ve formě kuliček z tsampy – tradičního tibetského jídla. 

V březnu proběhl každoroční Festival ProTibet – letošní 17. ročník proběhl 
ve více než 30 českých a slovenských městech. Přinesl filmová promítání, 
čtení, výstavy, přednášky a besedy a také ochutnávky tibetské tsampy.  

Během roku jsme se zúčastnili mnoha akcí a festivalů se stánkem i výstava-
mi – např. veletrh GO Brno, Losar, Festival Evolution, NGO Market, Zámos-
tí v Třebíči, Colours of Ostrava, Mezinárodní festival horolezeckých filmů, 
Obzory či Festival Demokracie.   

V nové ostravské kanceláři jsme oslavili tibetský svátek Saga Dawa – na-
rození, osvícení a odchod do nirvány Buddhy Šákjamuniho. Návštěvníci 
mohli ochutnat tibetská jídla, zahrát si hry z Himálaje či si vychutnat koncert 
příjemné meditační hudby. 

Na podzim jsme měli příležitost se na Konferenci Forum 2000 setkat 
s premiérem tibetské exilové vlády Dr. Lobsangem Sangay. S tímto 
úžasným člověkem jsme natočili dvacetiminutový dokument „Rozhovor s 
tibetským premiérem“. 

Během celého roku 2018 probíhala charitativní akce „Běžím srdcem Pro-
Tibet“. Aktivně se zapojilo 84 lidí, kteří uběhli celkem 13 138 km. To zda-
leka přesáhlo cíl, kterým bylo 7 345 km, jež představují délku tibetských 
hranic. Za každý kilometr věnovala firma Mystic Temple jednu korunu na 
podporu tibetských dětí v Tibetan Homes Foundation. 



Finanční zpráva

Rozvaha (bilance) k 31.12.2017 (v tis. Kč)

 Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni

  účetního období účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 22 11

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9 9

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 243 243

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -230 -241

B Krátkodobý majetek celkem 2 624 3 143

I. Zásoby celkem 922 835

II. Pohledávky celkem 110 119

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1 552 2 165

IV. Jiná aktiva celkem 40 24

 Aktiva celkem 2 646 3 154

 Pasiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni

  účetního období účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 2 394 2 934

I. Jmění celkem 2 584 2 936

II. Výsledek hospodaření celkem -190 -2

B. Cizí zdroje 252 220

I. Rezervy celkem 

II. Dlouhodobé závazky celkem 

III. Krátkodobé závazky celkem 210 210

IV. Jiná pasiva celkem 42 17

 Pasiva celkem 2 646 3 154

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2017 (v tis. Kč)

Název ukazatele Náklady Název ukazatele Výnosy

Spotřebované nákupy

a nakupované služby 1 564 Provozní dotace 10

Osobní náklady 1 102 Přijaté příspěvky 313

Daně a poplatky 12 Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 519

Ostatní náklady 17 Ostatní výnosy 863

Odpisy, prodaný majetek 11 Tržby z prodeje majetku 

Poskytnuté příspěvky 1  

Náklady celkem 2 707 Výnosy celkem 2 705

Položka „Jmění celkem“ činí 2 935 342 Kč. Tato položka se skládá z vlastního jmění ve výši 763 306 Kč a z fondů 

ve výši 2 172 036 Kč. Fondy jsou jednak přijaté dary v rámci projektu Adopce ProTibet a další jednorázové dary 

na zahraniční projekty ve výši 1 826 315 Kč, které budou v roce 2018 převedeny do Indie a Tibetu a dále dary 

na provoz organizace ve výši 345 721 Kč, které budou použity na pokrytí nákladů hlavní činnosti v následujících 

letech.

Výsledek hospodaření
Účetní jednotka dosáhla za účetní období 2018 ztrátu ve výši 1 812 Kč z toho z hlavní činnosti ztrátu 700 592 

Kč a z hospodářské činnosti zisk 698 780 Kč. Zisk z hospodářské činnosti byl použit na částečné pokrytí ztráty 

z hlavní činnosti.

Provozní dotace v celkové výši  10 000 Kč
Statutární město Ostrava – UMOB 10 000 Kč



Děkujeme za podporu:
CK Kudrna, Bagind, Centrum Pant, DharmaGaia, Elektropohony, spol. s r. 
o., EPAM Distribution, s.r.o., FoRS, Forum 2000, GRUND a.s., GIVT, Gym-
názium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Gymnázium Chotěboř, 
Hedvábná stezka, HUDYsport a.s., Impress Art Design, s.r.o., Mezinárod-
ní horolezecký filmový festival, Moda.cz, Mystic Temple, NF Pomozme 
dětem žít lépe, OC Arkády Pankrác, Portaflex s.r.o., Potala, o.p.s., Printo, 
PROFICIO, Statutární město Ostrava – MOaP, Shoptet s.r.o., teeta.cz, Ti-
bet Open House, Velvyslanectví Indické republiky v Praze, Vědomý život, 
s.r.o. 

Patronkám projektů Nele Boudové a Báře Hrzánové. Herci Vladimíru Po-
lákovi. 

Dále děkujeme všem dárcům podporujícím naše projekty. Všem měs-
tům, organizacím a institucím, které se zapojily do Festivalu ProTibet.
Také těm, kteří na festivalu vystupovali, pomáhali a zúčastnili se. Všem 
organizátorům akcí, kterých jsme se mohli účastnit. Všem školám, kte-
ré se zapojily do našich vzdělávacích programů. Všem běžcům, kteří se 
zapojili do akce „Běžím srdcem ProTibet“. Všem místům, která se zapo-
jila do prodeje tsampy. Všem, kteří nakoupili na našem eshopu a udělali 
tak radost rovnou dvakrát. Všem našim dobrovolníkům a všem přátelům 
v Indii. 

MOST ProTibet, o. p. s.
IČ: 26672740
Tilschové 670/5, Ostrava 709 00
Česká republika

Transparentní účet dárcovství: 2200249897/2010
Transparentní účet veřejné sbírky: 2800064052/2010

info@protibet.cz
774 899 242 
shop.protibet.cz

www.protibet.cz
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