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Malé Občanské Sdružení Tolerance (M.O.S.T.)
Ostrava
Výroční zpráva za rok 2006

„Naší snahou je stavět můstky, mosty nejen mezi kulturami, ale hlavně
mezi lidmi. Chceme nabídnout alternativu - pohled na jiný způsob
života, uvažování. Prostřednictvím vystupujících se podívat k sousedům
přes plot naší "globální vesnice", porovnat jejich radosti a starosti
s těmi našimi.“

Občanské sdružení M.O.S.T.
Tilschové 5, 709 00 Ostrava
tel. 603 730 272
www.ProTibet.org
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Výroční zpráva za rok 2006
Občanské sdružení M.O.S.T. vzniklo v roce 2004 díky pořádání festivalu na podporu
Tibetu. První ročník festivalu se konal již v roce 2002 pod původním názvem Ostravských
7 dní v Tibetu (parafráze románu H. Harrera). Akce se postupně rozšířila jak obsahem, tak
působností, a nadále se koná pod názvem Festival ProTibet. Cyklus pořadů přivádí do Ostravy
účinkující, kteří zde vystupují často poprvé nebo přináší republikové premiéry filmů, výstav
či autorských čtení.

Poslání a cíle činnosti sdružení:
1. Posláním a cílem sdružení je:
- organizace kulturně vzdělávacích akcí, přibližujících život jiných národů a kultur
- spolupráce se zahraničními i domácími organizacemi, sdruženími a jednotlivci
zabývajícími se podobnou činnosti
- charitativní činnost, podpora vzdělanosti, kultury a původních tradic
2.

Cesty k naplňování cílů sdružení:
- veřejná sbírka
- kmotrovství na dálku, na základě darovacích smluv získávání darů a příspěvků pro cíle
sdružení (charitativní činnost, podporu vzdělanosti, kultury a původních tradic) v
tuzemsku i zahraničí
- publikace a zprostředkovávání informací
- prodej výrobků, zboží a publikací
- poradenství, spolupráce a pomoc organizacím i jednotlivcům

3.

Komunikace a spolupráce s veřejností, školstvím a dalšími vzdělávacími institucemi
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AKCE v roce 2006
Pátý ročník Festivalu Pro Tibet
Od 1. března do 26. března 2006 jsme v Ostravě a okolí pořádali
Festival ProTibet 2006, jehož cílem bylo za pomoci přednášek,
koncertů, výstav a projekcí upozornit na porušování lidských práv a
zároveň přiblížit jedinečnou kulturu Tibetu široké veřejnosti.
Součástí bylo také již tradiční malování tibetské vlajky na
Masarykově náměstí 10. března.
Letos poprvé jsme zavítali také do jiných měst: Frýdek-Místek, Nový
Jičín, Český Těšín, Rožnov pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm,
Orlová, Rychvald, Fryšták u Zlína a Žďár nad Sázavou.
Festival podpořili svými přednáškami či koncerty horolezec Leopold
Sulovský, hudebníci Irena a Vojtěch Havlovi, muzikolog Vlastimil Marek,
tibetoložka Zuzana Ondomišiová, hudebník Vladimír Václavek, herec
Vladimír Polák a další.

Sypání mandaly ladackými mnichy
První evropské představení unikátní himalájské kultury
Bezesporu nejzajímavější akcí festivalu bylo sypání pískové mandaly
buddhistickými mnichy z indického Ladaku, oblasti nazývané "Malý
Tibet".
Skupina šesti buddhistických mnichů přiletěla 1. března 2006 do Prahy. Ve dnech 3.–
8. března 2006 vytvářeli mniši tibetskou mandalu v Muzeu hl. města Prahy na Florenci
a od 12. do 17. března 2006 v Ostravě na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.
První evropské vystoupení mnichů z himálajského kláštera Tikse bylo výjimečnou příležitostí
k prezentaci unikátní kultury malého himálajského národa. Kultura, náboženství i každodenní
život Ladačanů je již téměř dvanáct století ovlivněn tibetským buddhismem - hlavním
náboženstvím Ladačanů.
Naši buddhističtí hosté navštívili Hornické muzeum, Krizové centrum, přednášeli v Domě
Umění a klubu Boomerang. Zúčastnili se koncertu Ireny a Vojtěcha Havlových a navštívili
základní školu v Rychvaldě.
Aby mniši na Ostravu nezapomněli, odvezli si s sebou album s fotkami z jejich pobytu
v Ostravě a první výtisk kalendáře „Ostravská mandala“, které připravilo občanské sdružení
M.O.S.T. a také čaje, které věnovala ostravská Dobrá Čajovna.
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Návštěvu jsme organizovali společně s občanským sdružením Lungta. Spoluorganizátory byly
také Nadace Fórum 2000 a Muzeum hl. města Prahy.
Výtěžek festivalu byl použit na podporu klášterních škol Tikse, Diskit a Kaza v Malém
Tibetu.
Klášterní škole Tikse jsme prostřednictvím mnichů předali 26.000 Kč a v létě 2006
osobně přivezli do klášterních škol v Diskitu a Kaze 20.000,- Kč.
Klášterní škola:
Tikse
Diskit
Kaza

Dary (v Kč)
26 000,7 500,12 500,-

Setkání s Radkem Hanykovicsem
Radek Hanykovics byl v polovině devadesátých let minulého
století v Thajsku přistižen při pašování heroinu. Původní trest
smrti mu byl změněn na padesátiletý pobyt ve vězení. Po
několika letech vyjednávání se podařilo Radkovi Hanykovicsovi
vrátit se zpátky do ČR. Vzhledem k jeho vážnému onemocnění
mu byl výkon trestu dočasně přerušen.
Na besedách hovořil o svém osudu, o nesmyslnosti svého počinu.V návštěvnících
zanechávala jeho otevřená výpověď silný zážitek. Vydal také knihu „Pro drogy nemá smysl
umírat“, ve které popsal svůj životní příběh.
Občanské sdružení M.O.S.T. zorganizovalo v květnu, listopadu a prosinci besedy s Radkem
Hanykovicsem v Domě knihy Librex, kde probíhala také autogramiáda jeho knihy. Další
besedy probíhaly v klubu Prostor ve Frýdku-Místku, pro studenty základních a středních škol
a v Krizovém Centru Ostrava.
Děkujeme ČEZ - SME za jejíž podpory se akce konala.
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M.O.S.T. na PadmaFarmě
3. – 4. června jsme se zúčastnili druhého ročníku
alternativně ekologického
festivalu
na
PadmaFarmě v Jevíčku u Brna. Součástí festivalu
byly hudební vystoupení různých skupin, výstavy,
přednášky, meditace apod. Občanské sdružení
M.O.S.T. zde mělo workshop s infostánkem o Tibetu
a aktivitách sdružení. Součástí byla také projekce a
povídání našich členů o návštěvě mnichů a sypání
mandaly.

Podzimní tibetské dny v Ostravě
Ve dnech 8.-10. listopadu jsme pořádali v Domě knihy Librex na Smetanově náměstí
„Podzimní tibetské dny“. Mezi jinými probíhala autogramiáda nové knihy spisovatele
V. Marka, beseda s tibeťanem panem Jigme Tenzinem či s tibetoložkou PhDr. Zuzanou
Ondomišiovou. Návštěvníci se mohli dovědět o životě H. P. Blavatské z úst členů kulturní
asociace Nová Akropolis a zavítat do ladackých klášterů skrze fotky a povídání Jany
Neborákové. Po celou dobu byla k vidění výstava fotografií z Ladaku a trojrozměrná výstava
tibetských buddhistických předmětů.
K těmto dnům patřila také přednáška Vlastimila Marka v ostravské čajovně Šambala.

Oslava Pátého dne Máyského kalendáře
23. listopadu 2006 jsme pořádali ve Vitall centru v Hovorčovicích u Prahy oslavu Pátého
dne Máyského kalendáře. Slavnostní atmosféra provázela tento významný den, jenž podle
Máyského kalendáře znamená "Průlom" nebo také vkročení do vyššího vědomí pro celé
lidstvo. Na programu bylo zařazeno promítání indických fotografií Marka Ráby, zpěv
indických manter a bhadžanů a předávání léčivé energie dikša. Význam mayské kultury a její
odkaz pro dnešní dobu si v tento den spolu s námi připomínali lidé po celém světě.
Děkujeme MARTRADE spol. s r. o. za jejíž podpory se akce konala.

Spolupráce při přednášce J.S.dalajlamy v Praze
Dne 11. října 2006 jsme pomáhali při technickém zajištění přednášky Jeho Svatosti
14.dalajlamy, která se uskutečnila v Basketbalové hale Sparta Praha. Hlavním organizátorem
této akce bylo občanské sdružení Lungta.
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PROJEKTY v roce 2006
CD – Ostravská mandala
V dubnu 2006 jsme vydali CD Ostravská mandala rekapitulující průběh festivalu ProTibet.
Obsahuje 600 profesionálních i amatérských fotografií postupného vzniku a zániku mandaly
a dalších akcí festivalu. Na CD jsou umístěny zvukové nahrávky vybraných přednášek a pudž,
informace o mandale. CD je možné si zakoupit ve vybraných ostravských čajovnách
a knihkupectvích. Výtěžek z prodeje jde na činnost našeho sdružení a podporu našich
projektů.

Nová klubovna neboli „Sdružovna“
Od podzimu 2006 je v provozu místnost pro společná setkávání členů i přátel občanského
sdružení M.O.S.T. na adrese Poděbradova č. 97A, kterou jsme nazvali „Sdružovna“.
Ke konci roku jsme otevřeli menší etno-obchůdek s věcmi nakoupenými našimi členy
na ladackých tržištích. Zisk z prodeje půjde na činnost sdružení a podporu našich projektů.
Od ledna 2007 zde bude probíhat kurz tibetštiny vedený tibetským učitelem žijícím
v Ostravě - Jigme Tenzinem.

Nové internetové stránky
Od konce roku 2006 jsou naše webové stránky www.ProTibet.org přepracovány do nové
podoby redakčního systému, který výrazně zpřehledňuje jejich obsah a do budoucna usnadní
jejich aktualizaci. Děkujeme za významnou pomoc Liboru Kuklišovi.

Příprava projektů „Kmotrovství na dálku“ a „Klášter pro mnišky“
V létě 2006 navštívili členové našeho sdružení kláštery
Tikse a Diskit v Ladaku (indický stát Jammu&Kashmir) a
klášter v Kaze v údolí Spiti (stát Himachalpradesh).
S představiteli klášterních škol jsme domluvili chystané
projekty, jejichž cílem je podpora vzdělanosti, kultury
a zachování tradic v himalájské oblasti severní Indie. Našim
zájmem je pomoci malým mniškám a mnichům v této
odlehlé a chudé části světa získat prostředky na studium v klášterních školách, zlepšit jejich
životní podmínky a podpořit tak vzdělanost v dané oblasti. Chápeme to také jako jednu z cest,
jak zachovat prvky unikátní himalájské kultury.
Finanční prostředky budeme převádět na účty klášterů nebo
osobně předávat při našich pravidelných návštěvách. Přílohu
převodu či předání peněz bude vždy tvořit podrobný popis
využití darovaných finančních prostředků. Jak jsme již
zmínili, půjde o zlepšení životních podmínek dětí
(ubytování, léky apod.), dále na studijní materiály (sešity,
učebnice, psací prostředky…). Jeden z hlavních cílů je také
podpořit stavbu ženské klášterní školy v Kaze.
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Veřejná sbírka
Při naší poslední návštěvě Ladaku a místních klášterních škol v létě 2006 jsme viděli,
že životní podmínky dětí jsou stále velmi těžké. Zřídili jsme proto veřejnou sbírku pro projekt
„Kmotrovství na dálku“, kterou máme schválenou na období od 15. 1. 2007 do 13. 12. 2009.
Způsoby konání sbírky jsou:
- zvláštní bankovní účet - číslo účtu: 108 90 / 2400 (eBanka)
- pokladničky
- DMS (v jednání)

Klášter Tikse

Klášterní škola v Disketu

Domovský klášter v Kaze

Finanční hospodaření za rok 2006
Číslo
řádku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Číslo
řádku
1
2
3
4
5
6
7
8

Majetek
Nehmotný majetek
Hmotný dlouhodobý majetek
Drobný dlouhodobý majetek
Zásoby
Pohledávky
Peníze – pokladna
Ceniny
Průběžné položky
Bankovní účty
Součet majetku
Závazky
Součet závazků
Rozdíl – vlastní jmění (řádek 10 – 12)
Text

Na začátku
období
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 689,50
0,00
0,00
12 655,55
14 345,05
0,00
0,00
14 345,05
Příjmy

Granty
Přijaté dary
Reklama
Vstupné a prodej
Jiné příjmy
Poskytnuté dary
Přímé náklady na realizaci akcí
Vedlejší – režijní náklady
obraty
Výsledek hospodaření roku 2006

40 000,00
80 505,00
102 770,50
82 981,00
6 077,69
0,00
0,00
0,00
312 334,19
+ 25 678,19

Na konci
období
0,00
0,00
3 628,50
1 901,00
0,00
13 645,50
0,00
0,00
26 377,74
45 552,74
0,00
0,00
45 552,74
Výdaje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41 786,00
211 332,50
33 537,50
286 656,00
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Poděkování
Při naší činnost se neobejdeme bez laskavé pomoci příznivců, sponzorů a úřadů.
Děkujeme:
· firmě Portaflex s.r.o. Ostrava
· ČEZ - Severomoravské energetice
· MERTRADE spol. s .r.o.
· Agentura Ekoškol – Ing. Irena Neboráková
· firmám Auto Heller, Proimage, Czasch, Printo, Gradiva, Web4ce, Astacus Film
· Statutárnímu městu Ostrava
· Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
· všem základním a středním školám, které poskytly výkresy, malby a další práce k
výstavám
· mediálním partnerům:
Moravskoslezský deník, Český rozhlas Ostrava, Časopis Respekt,
Program, Epona, Rengl, Fan-tom - informační a kulturní servis,

Spolupráce
V činnosti dlouhodobě spolupracujeme s pražským občanským sdružením Lungta a
nadačním fondem Potala, které se zabývají tématem Tibetu.

Kontakt
Číslo účtu sdružení: 189 068 6001 / 2400

Občanské sdružení M.O.S.T.
Tilschové 5, 709 00 Ostrava
Telefon: +420 603 730272 - Petr Ďásek

Veřejná sbírka: 108 90 / 2400
pro projekt Kmotrovství na dálku

Web: www.ProTibet.org

IČ: 26672740

E-mail: info@ProTibet.org

DIČ: CZ26672740

Sdružení bylo registrováno MV ČR dne 8.9.2004 pod číslem VS/1-1/58370/04-R.
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