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chtěl bych se na tomto místě vrátit ke dvěma momentům, 
které se v roce 2014 staly. 

Americký prezident Barack Obama se sešel v únoru 2014 
v Bílém domě s dalajlamou, podtrhl důležitost ochrany lidských 
práv Tibeťanů v Číně a také ocenil dalajlamovo úsilí o nenásilí 
a dialog. Český prezident Miloš Zeman v listopadu 2014 na 
adresu Tibetu prohlásil (mimo jiné odsudky), že „Tibet byla země 
klášterů, země mnichů a těmto mnichům, kteří sami nepraco-
vali, sloužili Tibeťané“. Jsou to slova člověka, který je povznesen 
nad úvahy o tom, jak tvrdý je mnišský život, kolik odříkání, studií 
i práce obnáší být mnichem. 

Oba příklady ilustrují rozdíl mezi vzděláním a jeho absencí, 
pochopením a tolerancí na jedné straně a hloupým podněcová-
ním nenávistných myšlenek na straně druhé. 

Těší nás, že počet těch vzdělaných, chápajících a tolerantních 
lidí u nás jako by rostl – měřeno optikou naší organizace. 
Přibývá nadšených dobrovolníků, kteří organizují filmové pro-
jekce ve svých městech. Přibývá dárců, kteří kromě finanční 
podpory darují také svůj čas a úsilí. Chtějí se sami osobně pře-
svědčit o fungování našich projektů přímo v Indii a pak o své 
zkušenosti přednášejí ve svém městě. O soucitu a pochopení 
navzdory rozdílům ve vyznání také svědčí akce faráře na jedné 
malé východočeské vesnici, který po naší přednášce zorganizo-
val mezi farníky sbírku na pomoc vzdělávání malých tibetských 
mnichů. 

O projektech pomoci, o jejich přínosu pro vzdělávání nejmen-
ších Tibeťanů, nebo naopak pro důstojné stáří těch nejstarších 

se dočtete více ve výroční zprávě za rok 2014. V tomto 
úvodním slově bych chtěl podtrhnout to nejvýznamnější – že 
se kolem naší organizace zvětšují ostrůvky pozitivní deviace, 
skupiny lidí ochotných nezištně pomáhat, obětovat svůj čas 
i prostředky. 

Podobně jako slova Baracka Obamy mohou i projekty naší 
organizace dát Tibeťanům jednu z nejdůležitějších věcí v životě, 
totiž naději. Naději, že se věci zlepší, že lidé na světě nejsou 
k situaci v Tibetu lhostejní. 

S nadějí do roku 2015 

Mgr. Michal Majer, předseda správní rady MOST, o. p. s.

Vážení přátelé,

„Chci poděkovat za charitativní práci členů a dárců organizace 
MOST, která pomáhá jak Tibeťanům v Tibetu, tak i Tibeťanům 
v exilu. Především pak zlepšují životy tibetským dětem a se-
niorům z Tibetan Homes Foundation. Práce této organizace je 
ušlechtilá, poháněna kupředu soucitem českých lidí, kteří konají 
srdcem i duší. Upřímně si přeji a modlím se, aby organizace dále 
rozvíjela své aktivity pro vzdělání tibetských dětí a blaho 
tibetského lidu.“   

Sonam T. Khorlatsang 
ředitel SOS vesničky Tibetan Homes Foundation 



Cíle a poslání 

Členové správní rady

Zahraniční experti

Naším posláním je od roku 2004 podpora vzdělanosti a zlep-
šování životních podmínek tisíců dětí, nomádů, tibetských 
uprchlíků i starých lidí. Zabýváme se rozvojovou a humanitární 
pomocí v indickém Himálaji a Tibetu. Stavíme a podporujeme 
místní školy, zachováváme řemeslné tradice zakládáním fé-
rových dílen. Díky dárcům v projektu Adopce ProTibet pomá-
háme tibetským dětem, mnichům a mniškám v exilových 
i klášterních  školách a tibetským seniorům bez rodin.  

Pro českou veřejnost pořádáme během celého roku kulturně 
vzdělávací akce, z nichž největší je Festival ProTibet. Ve vzděláva-
cích programech nabízíme školám řadu aktivit jako např. akre-
ditované kurzy, přednášky a workshopy. Spolupracujeme s do-
brovolníky, univerzitami a neziskovými organizacemi v České 
republice i zahraničí.  

Do 17. 1. 2014 existovala naše organizace jako občanské 
sdružení M.O.S.T.

Předseda: Mgr. Michal Majer 
Místopředseda: Ing. Petr Ďásek  
Ostatní členové: Nela Boudová, PhDr. Kateřina Jacques, 
Ing. Radim Chytka, Mgr. Johana Krajčírová

Tenzin Dhondup, Karma Cchedup, Lobsang Tsering, Ngawang 
Thinley, Kalsang Namgyal, Pempa Tsering, Pema Samdup

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST MOST



Indie

TIKSE, DISKIT: 
podpora 2 klášterních škol 
40 malých mnichů

TAŠI LHÜNPO  A DREPUNG: 
podpora 20 malých mnichů

PROJEKTY ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE 

Nepál

Tibet
GYALTEN: 
podpora školy, kapacita 
400 dětí

CENTRUM DROKPA: 
stavba školy, kapacita 
230 dětí

KI, KOMIK, KAZA:
podpora 3 klášterních škol 
122 mnichů a mnišek
stavba ženské klášterní školy

TIBETAN HOMES FOUNDATION, DEHRÁDÚN: 
podpora 158 dětí, 23 seniorů a dílen

ČHOGLAMSAR:
šicí dílna, podpora 81 seniorů 
a 50 rodin nomádů



ROZVOJOVÁ POMOC V LETECH 2006–2014

CELKEM  13 062 427,- KČ
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ROZVOJOVÁ POMOC V ROCE  2014

adopce ProTibet 73 %

nomádi 7 %

šicí dílna 3 %

školy Tibet 6 %

školy Indie 7 %

CELKEM   3 128 910,- KČ

Adopce ProTibet Kč 

Projekty Indie, Tibet Kč

Klášterní škola Diskit 360 000

Ženská klášterní škola Kaza 99 450

Klášterní škola Tikse 80 000

Klášterní škola Ki 360 000

Klášterní škola Komik 160 000

SOS vesnička THF – děti 913 000

SOS vesnička THF – senioři 65 000

Tibetské exilové vesnice Ladak 251 500

Ženská klášterní škola – stavba / Indie 150 550

Nomádská škola / Indie 60 700

Zdravotní péče – senioři / Indie 25 000

Zdravotní péče – léčba tuberkulózy / Indie 105 600

Koza ProTibet / Indie 207 683

Šicí dílna ProTibet Tailoring / Indie 100 000

Vzdělávací centrum Drokpa / Tibet 90 427

Škola Gyalten / Tibet 100 000

Adopce celkem 2 288 950

Projekty celkem 893  960

CELKEM 3 128 910
THF = Tibetan Homes Foundation

zdravotní péče 4 %



Herečka Nela Boudová s chlapcem v tibetské škole



V tomto projektu se zaměřujeme na zlepšování životních 
podmínek konkrétních dětí, tibetských uprchlíků i seniorů, kteří 
naši pomoc nejvíce potřebují. Od roku 2006 v indickém 
Himálaji pravidelně pomáháme v projektu Adopce ProTibet 
dnes už 475 lidem. V roce 2014 jsme pro ně zajistili dostatek 
potravin, léků, oblečení i školních pomůcek. Tibetským dětem 
v Tibetu i indickém exilu včetně malých mnichů jsme umožnili 
vzdělávání v rodném jazyce. V letních měsících náš tým všechny 
podpořené osoby a organizace navštívil a zkontroloval efektivní 
využívání předaných finančních darů.  

Všem dárcům děkujeme za spolupráci!

V projektu Adopce ProTibet pomáháme tibetským dětem, které 
žijí v Tibetu, ale i dětem, které uprchly kvůli politickým problé-
mům a možnosti vzdělání do Indie. V roce 2014 jsme přímo vTi-
betu pomohli 31 nejchudším dětem, které navštěvují 1. třídu ve 
škole Gyalten v  Tibetské autonomní prefektuře Kardze. 

V Indii jsme pokračovali ve spolupráci s SOS vesničkou Tibetan 
Homes Foundation, ve které žije přes 2 500 dětí. Byla založena 
v roce 1962 J. S. dalajlamou pro dětské uprchlíky. V našem 
projektu pomáháme 158 z nich, díky čemuž se mohou kvalitně 
vzdělávat a zajistili jsme jim také potřebné oblečení, jídlo a lé-
kařskou péči.

189 tibetských dětí

182 mnichů a mnišek

104 tibetských seniorů  

Od roku 2006 zlepšujeme životní podmínky a kvalitu vzdělání 
182 malých mnichů a mnišek v sedmi klášterních školách 
v severní a jižní Indii. Učí se v nich tradiční předměty jako např. 
tibetštinu a gramatiku, buddhistické rituály, ale také předměty 
moderní.

V tomto projektu pomáháme tibetským seniorům, kteří žijí bez 
prostředků a často také bez rodin v exilových vesnicích a v do-
movech pro seniory v severní Indii. Do Indie se dostali v 60. le-
tech, kdy uprchli spolu s J. S. dalajlamou. V roce 2014 jsme 
zlepšili životní podmínky 104 babičkám a dědečkům.  

ADOPCE PROTIBET

 

„Bylo skvělé se v Himálaji potkat s ‚mým‘ tibetským dědečkem. 
Jmenuje se Tseten, celý život byl nomádem a teď žije ve vesnici 
Sumdho. Díky překládání do tibetštiny jsem si s ním mohla 
u něj doma i trochu popovídat. Říkal mi, že byl nemocný a že je 
vděčný za léky, které ode mě dostal. Teď už může i chodit 
a zdraví se mu zlepšilo. Když 
jsme přijeli, přišel nás dokonce 
i sám přivítat.“ 

Tolik ze vzpomínek patronky 
projektu herečky Nely Boudové. 



Výuka v tibetské exilové škole



Podpora vzdělávání dětí i dospělých je klíčem k tomu, aby se 
obyvatelé odlehlých plání zorientovali ve složitém světě a aby 
si dokázali najít práci. V projektu Škola ProTibet podporujeme 
čtyři velké školy v Tibetu a Indii s kapacitou 740 dětí. V roce 
2014 jsme na jejich rozvoj přispěli částkou 401 677 Kč.

Nestátní školu Gyalten ležící v Tibetské autonomní prefektuře 
Kardze jsme podporovali i v roce 2014. Tato škola jako jediná 
v oblasti umožňuje bezplatné vzdělávání, stravu a ubytování 
pro 400 dětí z okolních vesnic. Pro část z nich jsme zajistili 
školní pomůcky, učebnice, oblečení a potřebné léky v hodnotě 
100 000 Kč. Dále jsme přispěli na mzdy učitelů a na školní 
stravu. V dalších letech chceme také pokračovat v opravě 
internátních pokojů, které jsou v havarijním stavu, a rádi by-
chom pomohli vybudovat dostatečně dimenzovaný zdroj pitné 
vody.

V roce 2014 byla ve spolupráci s místní tibetskou neziskovou 
organizací dokončena stavba centra Drokpa, které leží v Tibet-
ské autonomní prefektuře Tsolho. Přispěli jsme na něj částkou 
90 427 Kč. Centrum slouží ke vzdělávání 230 dětí přesídle-
ných nomádů. Zároveň se v něm setkávají místní vesničané, 
kteří předávají své tradice mladší generaci. Centrum vedou 
zkušení učitelé, kteří také zajišťují výukové materiály a přístup 
k internetu.

Škola Gyalten (Tibet)

Vzdělávací centrum Drokpa (Tibet)

Ženská klášterní škola (Indie)

Nomádská škola (Indie)

Ve spolupráci s nadací Sapan Foundation jsme i v roce 2014 
pokračovali ve vybavování a dostavování školy částkou 
150 550 Kč. Ve škole studuje již osmnáct mnišek a klášter se 
také zároveň stal důležitým centrem i pro místní obyvatele 
z celého údolí. V létě naši pracovníci školu navštívili a zkontro-
lovali využívání finančních darů. V dalším roce chceme pokra-
čovat v dostavování druhé poloviny školy.

U tibetských hranic v odlehlých vesnicích v oblasti Čhang-
thangu pomáháme zvyšovat gramotnost více než 150 dětí, 
které jsou ve věku od 6 do 16 let. Pro 45 dětí z nejchudších 
nomádských rodin pocházejících z vesnic Puga a Sumdho jsme 
v roce 2014 zajistili tříměsíční zimní výukový program. Vedli 
ho místní učitelé. Tuto mobilní školu v blízkosti tibetských 
hranic jsme vybudovali v roce 2011 a v roce 2014 byla kom-
pletně opravena, aby dál mohla sloužit i v mrazech -35 °C. 

V oblasti dále zajišťujeme výuku pro 112 dětí z dalších dvou 
vesnic Henle a Ňoma, a to ve spolupráci se švýcarskou nadací 
Amala.

ŠKOLA PROTIBET 



Vyšetření dětí v exilové vesničce



Zdraví je pro nás to nejdůležitější, a proto jsme se i v roce 
2014 zaměřili na zajištění lékařské péče pro více než 100 
nemocných dětí a seniorů. Pomohli jsme těm, kteří neměli 
peníze na léčbu vážných onemocnění nebo na základní zdra-
votní a kompenzační pomůcky.  

V roce 2014 jsme zajistili léčbu 8 dětí, které onemocněly 
tuberkulózou. Všechny žijí bez rodičů v SOS vesničce Tibetan 
Homes Foundation v severní Indii a na léčbu neměly peníze.  
Podpořili jsme je částkou 105 600 Kč. Nově jsme poskytovali 
také preventivní vyšetření dětí, u kterých bylo podezření na 
onemocnění tuberkulózou či žloutenkou. Snažíme se pomáhat 
včas, aby děti měly větší šanci se vyléčit. Tyto prohlídky jsou 
financovány díky darům z darovacích certifikátů s názvem 
Lékaři ProTibet.   

Při jednání s tibetským ministrem zdravotnictví jsme zjistili, že 
dnes pro Tibeťany v indické Dharamsále existuje pouze jedno 
specializované zařízení na léčbu tuberkulózy. Jeho kapacita je 
čtyřicet dva lůžek, což je zcela nedostatečné. 

Dověděli jsme se, že tibetské zdravotnictví v Indii prochází 
v posledních letech reformou, kdy je zaváděno zdravotní po-
jištění i pro celé rodiny. Z něj se pak hradí zdravotní péče. Pro 
zcela nemajetné Tibeťany zůstává i nadále zachován systém 
základní zdravotní péče za platby v hotovosti v symbolické výši. 

Záchrana dětských životů 

Kolečkové křeslo pro tibetského dědečka 
V roce 2014 jsme se zaměřili také na péči o imobilní tibet-
ské seniory bez prostředků, kteří žijí v odlehlých himálajských 
vesnicích nad 4 500 m n. m. a v domovech pro seniory v severní 
Indii. Zajistili jsme pro ně 100 berlí a pět kolečkových křesel, 
aby mohli žít v důstojnějších podmínkách. Prostředky na tyto 
pomůcky jsme zajistili díky darům z darovacích certifikátů 
s názvem Kolečkové křeslo.

LÉKAŘI PROTIBET



Tibetská tkalcovská dílna



FÉROVÉ DÍLNY PROTIBET

Šicí dílny ProTibet Tailoring 

Tkalcovské dílny 

Sklářská dílna  

V roce 2014 jsme ve městě Dharamsála založili druhou 
šicí dílnu na bázi fair trade. První pak v roce 2011 v Ladaku 
v Himálaji. Jejich smyslem je vzdělávat chudé Tibeťanky a na-
bídnout jim práci v oblasti s vysokou nezaměstnaností. Od roku 
2011 jsme proškolovali ženy i muže a rozšířili sortiment dílny 
o tradiční oděvy a textilní doplňky. První dílna již funguje od roku 
2013 nezávisle na naší pomoci. Druhé dílně v Dharamsále, kde 
sídlí dalajlama, jsme pomáhali zajistit odbyt textilních doplňků 
prostřednictvím českých firem. Začali jsme s přípravou designů 
techniky sítotisku, abychom rozšířili portfolio textilních vý-
robků. Spolupracujeme také s Institutem tibetského umění.  

Produkce z těchto dílen, které podporujeme, zahrnuje tkané 
šály, koberce, tašky i pletené čepice a ponožky. Vyrábí je no-
mádky v Ladaku a ženy ve vesnici Demul u tibetských hranic. 
Tyto aktivity vyšly z iniciativy místních žen, které tak zajišťují 
obživu svým rodinám a podporují i místní školu.

V roce 2014 jsme začali spolupracovat s uměleckou sklářskou 
dílnou, ve které pracují mladí tibetští umělci. Z jejich originální 
tvorby jsme z muránského skla do České republiky přivezli 
skleněné perly, které se dají koupit v našem e-shopu.

V našem e-shopu nabízíme tradiční ručně vyrobené tibetské 
a nomádské produkty od tibetských žen, které pracují ve fé-
rových dílnách. Spolupracujeme také s řadou dalších ruko-
dělných dílen. Všechny tyto dílny jsme podpořili nákupem jejich 
výrobků, které pak dále prodáváme na námi organizovaných 
akcích a také je nabízíme jako firemní či VIP dárky. 

V roce 2014 jsme také ve spolupráci s nakladatelstvím 
Verzone vydali CD Himálajské pohádky, které vypráví známí 
čeští herci – Bára Hrzánová, Jiří Lábus, Nela Boudová a Vladimír 
Javorský. Veškerý příjem z e-shopu je použit pro financování 
našich rozvojových a vzdělávacích projektů.

E-SHOP PROTIBET – WWW.SHOP.PROTIBET.CZ  



Tibetská nomádka při dojení koz



V našem e-shopu můžete koupit zdravou kozu formou da-
rovacího certifikátu. Za vybrané dary kupujeme každoročně na 
místě kašmírské kozy a potřebným rodinám je osobně předáváme. 
Díky tomu pak mají mléko, sýr i vlnu na zimu.

S podporou 50 nomádských rodin, které žijí v nesnadných 
podmínkách ve výškách nad 4 500 m n. m. u tibetských 
hranic, jsme ve spolupráci s Tibetskou exilovou vládou po-
kračovali i v roce 2014. Tyto rodiny byly bohužel minulý rok 
postiženy ničivou sněhovou kalamitou, proto jsme naši pomoc 
opět zaměřili právě na ně. Od roku 2010 jsme i dalším rodinám 
v oblasti předali celkem 635 kašmírských koz. Zajistili jsme jim 
i prostředky na nákup krmiva pro případ dalších kalamit.  

V roce 2014 jsme 16 nejchudším rodinám z vesnice Sumdho 
darovali dalších 125 koz, aby mohly pokračovat v tradičním 
způsobu života. Takto pomáháme udržet jejich stáda, aby ro-
diny nemusely být přesídleny. 

V oblasti Čhangthangu u tibetských hranic žije přes 1 500 
nomádů. Ti jsou i dnes důležitým prvkem tibetské kultury. Sta-
rají se zejména o kozy a ovce, které produkují mléko, máslo, 
trochu vlny a pašmínu. Mnoha rodinám tyto produkty vystačí 
na uživení jen přes léto. V případě, že o větší část stád přijdou, 
hrozí jim přesídlení do exilových vesnic v centrálním Ladaku 
a ztráta obživy.

KOZA PROTIBET



Tibetská sklářská dílnaTibetská sklářská dílna



Od roku 2004 organizujeme pro české školy a veřejnost během 
roku řadu kulturně vzdělávacích akcí. Nejvýznamnější z nich je 
Festival ProTibet, který se v posledních letech díky přispění 
mnoha dobrovolníků konal v třiceti dvou městech. V roce 2014 
jsme během vzdělávacího projektu věnovanému Tibetu a Barmě 
seznamovali nejen školy, ale i veřejnost s problematikou roz-
vojové a humanitární pomoci.   

Během 13. ročníku festivalu se konalo více než sto akcí ve 
třiceti dvou městech. Mizející himálajská kultura, lidskoprávní 
problematika i ochrana přírodního a kulturního dědictví byla před-
stavována formou filmových projekcí, výstav i besed. V Praze, 
Brně, Olomouci, Ostravě i dalších místech vystoupili zahraniční 
interpreti jako např. tanečník Tenzin Tsedup. Mezi účinkujícími byli 
nejen rodilí Tibeťané, ale i známí cestovatelé či odborníci z oblasti 
rozvojové a humanitární pomoci. 

Poděkování za podporu festivalu patří statutárnímu městu Olo-
mouc, městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a mnoha 
spolupracujícím dobrovolníkům, institucím a univerzitám. Výtěžek 
ve výši 65 681 Kč jsme darovali dětem ze školy Gyalten v Tibetu.

Festival ProTibet 2014

Tibet a Barma – křižovatky rozvoje

Školy i veřejnost jsme v tomto vzdělávacím projektu seznamo-
vali se situací a specifiky Tibetu a Barmy. Na projektu jsme 
spolupracovali s organizací Člověk v tísni. Zaměřili jsme se 
zejména na lidskoprávní problematiku, kulturní odlišnosti a mi-
graci v souvislosti s globálními problémy. Pro téměř 1 500 
studentů ze základních, středních i vysokých škol a pro ve-
řejnost jsme zorganizovali interaktivní workshopy a před-
nášky. Řada škol se také zapojila do našich projektů v Himálaji. 
Dvacet škol si od nás zapůjčilo putovní výstavy a další výukové 
materiály. 

Během posledních dvou let jsme v akreditovaných kurzech za 
účasti rodilých Tibeťanů a Barmánců proškolili přes 300 uči-
telů. Ti při výuce dále využívali metodiku „Tibet a Barma – 
křižovatky rozvoje“. Veřejnost jsme v rámci tohoto projektu 
oslovili řadou přednášek, filmových projekcí s debatami, we-
bovými stránkami projektu a také výstavou fotografií „Tibet 
a Barma na křižovatce“. Během trvání projektu byla výstava 
vystavena 19x ve velkých městech České republiky, např. na 
konferenci Forum 2000 na Žofíně či ve velkých obchodních 
centrech v Praze.

VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ PROGRAMY V ČESKÉ REPUBLICE 



Setkání s dalajlamou



Setkání s Jeho Svatostí dalajlamou 
S dalajlamou jsme se setkali v srpnu v jeho sídle v indickém  
městě Dharamsála. Předal požehnání všem, kteří se zapojují do 
našich projektů. Velmi si váží naší práce a poslal také do České 
republiky mnoho pozdravů.  

Protože Jeho Svatost dalajlama již nezastává žádnou poli-
tickou funkci, setkali jsme se také s hlavními představiteli 
Tibetské exilové vlády. Navštívili jsme parlament a diskutovali 
o hlavních potížích Tibeťanů v exilu. Premiér Dr. Lobsang Sangay 
nám objasnil problémy v oblasti zdravotní péče a vzdělávání. 
Prodiskutovali jsme i zajištění kontroly námi předaných fi-
nančních darů. Při jednání s ministrem zdravotnictví panem 
Dr. Tsering Wangchukem jsme získali informace o aktuálních 
zdravotních problémech v tibetských exilových vesnicích, 
zejména o potřebě prevence a léčby tuberkulózy a žloutenky 
typu B. 

„Hluboce si vážím toho, co organizace MOST dělá pro zlepšení 
životů Tibeťanů v exilu a stejně tak v Tibetu. Vaše práce přinesla 
od roku 2006 pozoruhodné výsledky a podařilo se vám zlepšit 
životy mnoha lidí.
Jménem Tibetu bych chtěl upřímně poděkovat českým poli-
tikům a všem občanům České republiky, kteří  Tibet podporují.“ 

Dr. Lobsang Sangay, předseda Tibetské exilové vlády

Klub ProTibet 
Do Klubu ProTibet se může zapojit kdokoliv, kdo by rád vě-
noval měsíčně třeba 100 Kč či více na některý z rozvojových 
projektů. Výši finančních darů si může každý zvolit sám. Jak 
darovaná částka pomůže? V Tibetu podpoří projekty 50 %, 
v Indii 25 % a v ČR 25 %. V roce 2014 věnovali dárci v Klubu 
ProTibet celkem 105 460 Kč. Z toho 52 730 Kč jsme darovali 
malým dětem ze školy Gyalten v Tibetu, 26 365 Kč jsme předali 
do Indie na podporu nomádů po sněhové kalamitě a díky 
zbylým 26 365 Kč jsme mohli zrealizovat interaktivní pro-

 gramy pro děti v České republice. 

Staňte se i vy členy Klubu ProTibet!  

Jak darovaná částka pomůže?

LIDÉ

50 % podpoří 
projekty v Tibetu

25 % podpoří 
projekty v Indii

25 % podpoří 
projekty v ČR



Výlet za tibetskými nomády



Třicet dárců a Nela Boudová v Himálaji 
V létě se s námi do Himálaje vydala nejen herečka Nela 
Boudová se štábem, ale i senátor Petr Bratský a naši dárci. 
Smyslem této návštěvy bylo seznámit se s životem tamních 
lidí a také s našimi projekty. Všichni si mohli ověřit, jak je jejich 
pomoc důležitá. Na vlastní oči se přesvědčili, že jsou jejich dary 
dobře využívány. Někteří dárci měli velkou radost z toho, že se 
potkali se svými kmotřenci, které podporují v projektu Adopce 
ProTibet. Během putování navštívili SOS vesničky a tibetské 
děti i buddhistické kláštery, kde nahlédli do života malých mni-
chů a jejich učitelů. Nejdobrodružnější však byla návštěva tibet-
ských nomádů, kteří žijí na himálajských pláních ve výškách 
kolem 5 000 m n. m. 

Mezi cestovateli byli např. lékaři, učitelé, ale i studenti. V roce 
2014 jsme se podíleli také na půlroční výuce angličtiny v budd-
histickém klášteře Ki, který leží u tibetských hranic.  

V roce 2015 plánujeme další návštěvu pro zájemce z řad našich 
dárců.

LIDÉ

Blanka Fišerová se do projektu Adopce ProTibet zapojila již 
v roce 2010. Prozradila nám, co ji k tomu vedlo a proč se 
s námi nakonec v létě vypravila do Indie.  

„Do Ladaku jsem se vydala hlavně proto, abych se setkala 
s holčičkou Tenzin, kterou podporuji prostřednictvím projektu 
Adopce ProTibet. Chtěla jsem na vlastní oči i kůži zažít pro-
středí, v němž se tibetské děti pohybují, vyrůstají. Měla jsem 
možnost promluvit se zástupcem ředitele školy, fascinovalo 
mne, že jejich školství je velmi svobodné a děti mají možnost 
zvolit si a studovat to, co je baví 
a v čem se cítí nejjistěji. Byla to 
velká inspirace, zároveň uvědo-
mění si, s jakým málem může být 
člověk šťastný, protože nejde 
o materiální věci, ty můžeme po-
skytnout, zaplatit..., ale jde hlavně 
o duchovní rozvoj každého z nás.  
Setkání s Tenzin bylo plné emocí 
i radosti a jsme v kontaktu. Každý 
z nás může pomoct do takové 
míry, do jaké může, nejde o tisíce, 
jde o energii, kterou do pomoci
vložíme.“ 

Blanka Fišerová 



FINANČNÍ ZPRÁVA

dary od jednotlivců 59 %

vlastní činnost 19 %

dary od firem 6 %

státní rozpočet ČR 12 %

nadace 3 %
místní rozpočty 1 %

Příjmy podle skupin zdrojů v roce 2014

Příjmy celkem  5 689 732

Skupina fin. zdrojů              Kč

Státní rozpočet ČR 700 000

Místní rozpočty ČR 35 000

Dary od jednotlivců 3 361 743

Dary od firem  372 200

Nadace  150 000

Vlastní činnost  1 070 289

Rozvaha (bilance) k 31. 12. 2014 (v tisících Kč)
Stav k prvnímu Stav k posl.

Aktiva dni úč. období dní úč. období
A. Dlouhodobý majetek celkem 23 0
I.  Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 11 11
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 250 250
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem - -
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -238 -261

B. Krátkodobý majetek celkem 1 802 1 874
I Zásoby celkem 383 400
II. Pohledávky celkem 70 44
III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1 291 1 425
IV. Jiná aktiva celkem 58 5

Pasiva
A. Vlastní zdroje celkem 1 703 1 776
I. Jmění celkem 1 683 1 838
II. Výsledek hospodaření celkem 20 -62

B. Cizí zdroje celkem 122 98
I. Rezervy celkem - -
II. Dlouhodobé závazky celkem - -
III. Krátkodobé závazky celkem 120 93
IV. Jiná pasiva celkem 2 5

Aktiva celkem 1 825 1 874

Pasiva celkem 1 825 1 874
Položka „Jmění celkem“ činí 1 837 748 Kč. Tato položka se skládá z vlastního jmění ve výši 850 068 Kč 
a z fondů ve výši 987 680 Kč. Fondy jsou přijaté dary v rámci projektu Adopce ProTibet, Koza ProTibet 
a Škola ProTibet za druhé pololetí roku 2014 a budou v roce 2015 převedeny do Indie a Tibetu.



Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014 (v tisících Kč)

Výsledek hospodaření
Účetní jednotka dosáhla za účetní období 2014 ztrátu ve výši 
62 160 Kč, z toho z hlavní činnosti ztrátu 479 442 Kč a z ho-
spodářské činnosti zisk 417 282 Kč. Zisk z hospodářské čin-
nosti byl použit na pokrytí ztráty z hlavní činnosti.

Provozní dotace v celkové výši 735 000
Česká rozvojová agentura          700 000 
Statutární město Ostrava – UMOB 15 000 
Statutární město Olomouc 20 000 

 

Název ukazatele Náklady Název ukazatele Výnosy
Spotřebované nákupy celkem 339 Tržby za vlastní výkony a zboží 1 070
Služby celkem 997 Změna stavu zásob -
Osobní náklady celkem 1 345 Aktivace celkem -
Daně a poplatky celkem 1 Ostatní výnosy celkem 653
Ostatní náklady celkem 15 Tržby z prodeje majetku -
Odpisy, prodaný majetek 23 Přijaté příspěvky celkem 207
Poskytnuté příspěvky celkem 7 Provozní dotace celkem 735
Daň z příjmů celkem -
Náklady celkem 2 727 Výnosy celkem 2 665



PODĚKOVÁNÍ

Institucím, organizacím a firmám:

Našim dobrodincům z oblasti kultury, podnikání i veřejného 
života:

Česká rozvojová agentura a Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 
Statutární město Olomouc, Statutární město Ostrava – MOaP, 
Forum 2000, Antikvariát Fiducia, CK Kudrna, České centrum 
fundraisingu, Český rozhlas Olomouc a Ostrava, DC Krůček, ČT 
Ostrava a Brno, DH Olomouc, Dům kultury města Ostravy, 
Elektropohony, spol. s r. o., EPONA, FoRS, Grund a. s., Gym-
názium Chotěboř, Hotel Radun, Katedra rozvojových studií PřF 
UPOL, Knihovna města Hradce Králové, Krajská knihovna 
v Pardubicích, Infocentrum Teplice n. Metují, kavárny a čajovny 
Olomouc: Bistrá kráva, Dobrá čajovna, Organica Café a Střední 
formát, Kino Retro, Knihovna města Ostravy, Lucid Circus, 
Mediapharma, s. r. o., Meduňka, Městská knihovna Břeclav, 
Městská knihovna Dobruška, Městská knihovna R. Zubera 
a Café Kavka Javorník, Mystic Temple, Nadace Divoké husy, 
Nakladatelství Verzone, OC: AFI palác Pardubice, Campus 
Square Brno, Novodvorská Plaza Praha, Arkády Pankrác 
a Palladium, NF Pomozme dětem žít lépe, Sdružení Taši 
Delek, Portaflex s. r. o., Protech Production, s. r. o, sanatoria 
Klimkovice, tiskárna Properus, tiskárna Pavel Smílek, 
Velvyslanectví ČR v Dillí a Indické republiky v Praze.

Nela Boudová s rodinou, Bára Hrzánová, Miluše Horská, Lucie 
Špaková, Jakub Švejkar, Vladimír Polák, Geše Nyima Özer, Petr 
Bratský, Jiří Grund, Radan a Alice Kučovi, Karel Nešpor, Naděžda 
Krátká, Kateřina Jacques a Martin Bursík, Martin Cabejšek, Martin 
Králíček, Jiří Šiler, Jan Haruda, Michal Jaroš, Eva a Radim Chytkovi, 

Jan Táborský, Hana Klínková, Eva Čadová, Alena Čejchanová, 
účinkující na Festivalu ProTibet.

Anna Augustinová, Zdeněk Baborák, Libor Bálek, Hanka Bártová, 
Vítězslav Béňa, Miroslav Blahušek, Petra Brejšová, Simona 
Borůvková, Veronika Bukovská, Martina Cicvárková, Michaela 
Johnová Čapková, Jaroslav Čech, Barbora Ďásková, Lucie Fenclová, 
Roman Gabor, David Gladiš, Michal Grill, Tereza Gunčicová, Naďa 
Henešová, Jaroslava Herbrichová, Dalibor Chum, Marie Ježková, 
Jana Kamínková, Jan Kastor, Jan Klika, Monika Kovaříková, Johana 
Krajčírová, Jan a Dita Kremlovi, Adam Kubesa, Alena Kubičková, 
Pavel Kurfürst, Radoslava Kvasničková, Ilona Machová, Petr Malý, 
Roman Miesler, Tomáš Marvan, Irena a Ivo Neborákovi, Tomáš 
Nováček, Martin Novotný, Michal Novotný, Jana Ooschová, Petra 
Orálková, Zuzka Oravcová, Petra Oula, Iva Palkovská, Tomáš 
Přichystal, Ivana Pustějovská, Iva Radová, Marcel Řimák, Veronika 
Sazimová, Petr Sedlák, Lucie Sehnálková, Nikola Seifertová, Lenka 
Slívová, Pavel Smílek, Věra Smrčková, Ondřej Široký, Jakub 
Špejchlík, Michal Štěpánek, Jaroslav Talácko, Eva Tenzin, Jana 
Třešková, Vladimír Urbanec, Pavel Vala, Irena Velčovská, Jakub 
Vyroubal, Eva a Ladislav Werkmannovi, Miroslav Závada, Tomáš 
Zetek, Tomáš Znamenáček. Děkujeme také dalším 970 dárcům, 
které zde bohužel nemůžeme všechny vyjmenovat. Jejich pod-
pora je zcela zásadní pro fungování všech našich projektů, zejména 
Adopce ProTibet, Koza ProTibet a Škola ProTibet.

  
Foto © Martin Pustelník | www.martinpustelnik.com 
Foto © Karel Hájek | www.travelfoto.cz

Všem ostatním příznivcům a dobrovolníkům:

Děkujeme za poskytnutí fotografií:



MOST, o. p. s.
Tilschové 670/5, Ostrava, 709 00

Kancelář Ostrava: Poděbradova 97, tel. 774 899 242
Kancelář Olomouc: Wurmova 7, tel. 733 325 106

Transparentní účet Adopce ProTibet: 2200249897/2010 
Transparentní účet veřejné sbírky: 2800064052/2010 

IČO: 26672740 

info@protibet.cz 
www.shop.protibet.cz 
www.protibet.cz

KONTAKT



WWW.PROTIBET.CZ
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