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Malé Ob anské Sdružení Tolerance (M.O.S.T.)

Výro ní zpráva za rok 2007

„Naší snahou je stav t m stky, mosty nejen mezi kulturami, ale hlavn
mezi lidmi. Chceme nabídnout alternativu - pohled na jiný zp sob
života, uvažování. Prost ednictvím vystupujících se podívat k soused m

es plot naší "globální vesnice", porovnat jejich radosti a starosti
s t mi našimi.“

íslo ú tu sdružení: 189 068 6001 / 2400

Ve ejná sbírka: 108 90 / 2400

pro projekt Kmotrovství na dálku

: 26672740

Sdružení bylo registrováno MV R dne 8.9.2004 pod íslem VS/1-1/58370/04-R.
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LEDEN
Zahájena spolupráce s p íznivci „spravedlivého obchodu“ FAIR TRADE. Lud k
Št rba ze „Spole nosti pro Fair Trade a rozvojové vzd lávání“ p ijel z Olomouce
a své p ednášky o problémech chudých zemí doprovodil filmem a ochutnávkou
zboží – v Ostrav  a ve Frýdku Místku.

lenové a sympatizanti našeho sdružení (nejvíce P. Salamon, P. Kon pka) navá-
zali na tuto akci prodejem FT zboží a také n kolika prezentacemi obchodu FAIR TRADE
v lét  a na podzim v centru Ostravy.
Jana Neboráková zorganizovala ve spolupráci s tibetským u itelem
jazyka Jigmem Tenzinem jednosemestrový kurz tibetštiny.
Krátká zmínka o tomto po inu prob hla ve zprávách z regionu
16. ledna na T1. Dále ud lala n kolik besed o svém pobytu
v Malém Tibetu 2006.

ÚNOR, B EZEN
Únor prob hl v hore natých p ípravách na 6. ro ník Festivalu ProTibet, který svým rozsahem
op t p ekonal p edchozí ro ník.
Již 1. b ezna festival otev ela ojedin lá výstava "Tibet - tak jak žil po staletí" 50 let starých
fotografií V.Síse a J. Vaniše s ú astní pana Vaniš na vernisáži.
Festival p inesl fakta o pronásledovaném ínském hnutí Falun Gong  i údaje o sou asnému
stavu lidských práv v Tibetu a n kterých dalších oblastech íny.
Prob hlo oblíbené tení pohádek, mýt   Vladimírem Polákem, diaprojekce a beseda s
tibetoložkou PhDr. Z.Ondomišiovou. Ta zárove  p ipravila neobvyklou p ednášku „Tibet
hmatem a sluchem“ pro spole nost Tyfloservis.
Kulturní asociace Nová Akropolis seznámila zájemce s „Moudrostí Tibetu“. Zpest ením bylo
autorské tení nové knihy „Tibetské nebe, peklo, ráj“ R. Ermla i  beseda s Tibe anem Jigme
Tenzinem.

V Boomerangu zaví ila pravá bollywoodská diskotéka s nejv tšími
hudebními hity indických velkofilm . Zajímavou hudbu p inesly
skupiny DVA, Bugaboo, Folk3Mail, AllSkaPones, Létající Rabín a
Majerovy brzdové tabulky. Nevšední spojení hudebních nástroj  -
sitáru, tibetských mís s projekcí tibetských fotografií se odehrálo v
Dobré ajovn .
Festival podpo ili svými p ednáškami i koncerty horolezec Leopold
Sulovský, hudebníci Irena a Vojt ch Havlovi, muzikolog Vlastimil
Marek,  hudebník Vladimír Václavek a další.
V  multikin  Cinestar  a  na  Ostravské  univerzit  m la  ada   film
ostravskou  premiéru. Režisér V. Poltikovi  besedoval s ú astníky
projekce svého filmu „Dotek z druhého b ehu“.

Buddhistické centrum uspo ádá den otev ených dve í ve svých prostorách v Ostrav  i Opav  a
ednášky dvou významných cestujících buddhistických u itel .

Zakon ení festivalu prob hlo na víkendovém seminá i v Rusav  pod Hostýnem p i setkání se
Švédkou paní Annie Fornarder.
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Projekt KMOTROVSTVÍ NA DÁLKU
Zapo ala Jana Neboráková už 15. ledna a práv  v pr hu festivalu

išla první vlna zájemc  pomoci mníšk m v Malém Tibetu. Jana
sérií p ednášek neúnavn  projekt propagovala..
Návšt vníci besed se  dovídali o možnostech podpory. Zatímco pod
ínskou nadvládou tibetská kultura již více než 40 let upadá, rozvíjí

se svobodn  dále v sousední Indii-v himalájské oblasti Ladak, který
je svou kulturou, jazykem i náboženstvím daleko blíže Tibetu než
hinduistické Indii.. Nejd ležit jšími centry kultury a vzd lanosti jsou kláštery, ve kterých
mniši i mnišky získávají tradi ní vzd lání.
Sdružení za alo shromaž ovat finance pro podporu t í škol: mužské klášterní školy v Diskitu
a v Tikse a ženskou školu v Kaze. Každý kmotr i kmot ka je v kontaktu s podporovaným
mníškem nebo mniškou formou dopis . Veškeré peníze jdou na zlepšení životních podmínek

tí a jejich studium plus na stavbu ženského kláštera .
O projektu jsme informovali ve ejnost mimo jiné prost ednictvím lánk  v Medu ce a
Regeneraci.

DUBEN
Na „Dnech Asie“ v centru VIVÉTA (Valašské Mezi í) jsme m li besedy s projekcí o man-
dale a návšt  mnich  r. 2006, o klášterech v Ladaku a projektu Kmotrovství na dálku.
Na „Dni Zem “ v Holešov  Mat j Kastner informoval o Tibetu, Ladaku a projektu pomoci na
dálku - Kmotrovství.

V tomto m síci za aly p icházet první drobné podpory prost ednictvím
DMS  zpráv,  a  to  na  íslo  87777  s  heslem  DMS  KMOTROVSTVI
(schváleno 12.3.).
Dále byly  rozmíst ny zape et né pokladni ky sdružení – prozatím
v rámci Ostravy.

M.O.S.T.)

KV TEN

V kv tnu se naše sdružení p idalo k celosv tové akci za propušt ní 11. pan henlamy Gendün
hökji imy, druhé nejvýznamn jší osoby Tibetu, který je od svých 6ti rok  již 12 let držen
ínskou vládou na neznámém míst .

K této p íležitosti jsme uspo ádali t i koncerty Vlastislava Matouška, vyjí-
me né postavy eské hudební scény, který se zabývá hrou na japonskou
flétnu šakuha i. Vystoupení v Opav , Olomouci a rychvaldském husitském
kostele zp vem doprovodily dcery Klára a Veronika Matouškovy.
Dne 17. kv tna jsme po hodinovém setkání na Ku ím rynku vyrazili ke
Komenského sad m, kde prob hla vigilie za mladého pan henlamu.
Zástupce sdružení Mat j Kastner byl se zástupci o.s. Lungta p edat peti ní
archy na propušt ní pan henlamy na ínském zastupitelství v Praze.

Nová lenka sdružení Andrea Kolesová v Pardubic zajistila koncem kv tna besedu o Ladaku
a „Kmotrovství“ v restauraci zdravé výživy Špalda.
Himalájské fotografie Jany Neborákové byly vystaveny od 4.5. do 14.6. v Kulturním dom
Gama s upoutávkou na projekt Kmotrovství na dálku.

http://www.protibet.org/view.php?cisloclanku=2006110002
http://www.protibet.org/view.php?cisloclanku=2006110011
http://www.protibet.org/view.php?cisloclanku=2006110012
http://www.protibet.org/view.php?cisloclanku=2006110010
http://www.darcovskasms.cz/index.php?page_id=aktual
http://www.protibet.org/view.php?cisloclanku=2006110001
http://www.ckv-ostrava.cz/gama.htm
http://www.ckv-ostrava.cz/gama.htm


Ob anské sdružení M.O.S.T. – Výro ní zpráva 2007

Ob anské sdružení M.O.S.T., Tilschové 5, 709 00 Ostrava, tel. 603 730 272, www.ProTibet.org

- 4 -

ERVEN
Od p lky ervna do konce srpna jsme vystavovali fotografie a informace o innosti sdružení
na p  kostela svatého Petra a Pavla v Kružberku.

ERVENEC
Po átkem m síce jsme uspo ádali komorní koncert manžel  Havlových v Dobré ajovn
s informacemi o našem sdružení a jeho hlavním projektu.
Na populárním festivalu world music „Colours of Ostrava“ nás zájemci mohli navštívit na
info-stánku. Jeho cílem bylo informovat o historii a sou asnosti Tibetu a Ladaku a o našich
aktivitách v Malém Tibetu.
Do Ladaku bylo v tomto m síci odvezena první ást ve ejné sbírky ve výši 185 000 K .

SRPEN
  Lama hamba Norfail z buddhistického kláštera Tikse v indickém Ladaku
 p ijel do eské republiky 20. srpna 2007. Poprvé byl v R se skupinkou
 mnich , kte í v b eznu 2006 sypali v Ostrav  a Praze pískovou mandalu.

  B hem zá í se uskute nilo n kolik p ednášek a besed v Ostrav , Opav ,
 Frýdku-Místku,Vítkov , Krnov , Praze, Pardubicích, Krásné Líp , Rumburku

ZÁ Í
Lama hamba vykonal 13 ve ejných p ednášek a n kolik neformálních sezení. P ed svým od-
letem sta il zahájit ješt  doposud nejv tší výstavu organizovanou sdružením, kterou organi-
za  zaštítil Adam Kubesa z Opavy.

Byla instalována od 7. zá í do 26. íjna v M stském muzeu v Krnov  pod názvem Odkaz
Himálaje. Ukazovala život lidí i buddhistických mnich  v himalájských poho ích na severu
Indie a v Tibetu.

ÍJEN
Podzimní smrš  p ednášek Jany Neborákové na mnoha místech kraje v knihovnách a muzeích
propagovala projekt Kmotrovství – Orlová, Ostrava, Krnov, Pet vald, Brno.

  Na setkáních nazvaných "Takový normální život v buddhistickém klášte e a
  horách,  aneb  co  d lají  mniši,  když  se  zrovna  nemodlí..."  se  Jana  pod lila  o
. zážitky ze svých opakovaných cest do Ladaku.

http://www.colours.cz/
http://www.protibet.org/gallery.php?akce=obrazek_ukaz&media_id=844
http://odkazhimalaje.ic.cz/index.html
http://www.protibet.org/gallery.php?akce=obrazek_ukaz&media_id=803
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LISTOPAD
Besedu s tibetskou zp va kou YUNGCHEN LHAMO na téma "Jdi a zpívej!

j život v exilu" jsme uspo ádali na Ostravské univerzit  den po jejím ostrav-
ském koncertu. S touto „královnou duchovní hudby“ jsme si povídali o život  v
exilu, vztahu k hudb , ví e, míst m a lidem kde žije,vztahu k sob  samé. Prostor
byl v nován i dotaz m publika.

Jana Neboráková op t propagovala projekt Kmotrovství na dálku, a to v Opav  v prostorách
ob anského sdružení Holos centrum a v Praze v ob anském sdružení Berkat.

EKLAD STRÁNEK - ást našeho webu byla sponzorsky p eložena do anglického jazyka.

PROSINEC

Mezinárodní konference po ádaná v Praze Unií mládeže p i Józe v denním
život  byla ji popáté otev ena všem mladým, kterým záleží na tom, jaký sv t

evezmou od svých rodi  a jaký sv t zanechají svým d tem, a všem které
tyto názory zajímají. Mezi vystupujícími sv j p ísp vek pronesla také Jana
Neboráková, která seznámila p ítomné projektem Kmotrovství na dálku.

Mat j Kastner zorganizoval na Morav  p t adventních koncert  p íznivc  našeho sdružení –
manžel  Ireny a Vojt cha Havlových, jejichž netradi ní písn  zklidní nejen p ed vánocemi.
V záv ru roku zorganizoval Adam Kubesa výjezd od Liberce, kde vedl víkendové u ení
ctihodný bonsae Tulku Rinpo e v centru pro buddhistická studia Rabten hödarling. P i této
vzácné p íležitosti jsme jej požádali o soukromou audienci a Rinpo e nás p ijal. Velice se mu
líbil náš projekt pomoci malým buddhistickým mnich m a mniškám.

Pod kování
i naší innost se neobejdeme bez laskavé pomoci p íznivc , sponzor  a ú ad .
kujeme:

firm Translation Faktory s.r.o., firm Portaflex s.r.o.
Agentu e Ekoškol – Ing. Irena Neboráková
za pomoc p i propagaci firmám Printo spol. s r.o., Gradiva a.s.
Statutárnímu m stu Ostrava

adu m stského obvodu Moravská Ostrava a P ívoz
mediálním partner m:

eský rozhlas Ostrava, m sí ník Program

Spolupráce
V innosti dlouhodob  spolupracujeme s pražským ob anským sdružením Lungta a
nada ním fondem Potala, které se zabývají tématem Tibetu.

http://yu.cz/mirove-konference/i5-mezinarodni-konference-mladeze/
http://yu.cz/
http://yu.cz/
http://www.protibet.org/view.php?cisloclanku=2006110002
http://www.printo.cz/
http://www.gradiva.cz/
http://www.mmo.cz/
http://www.moap.cz/
http://www.rozhlas.cz/ostrava/portal/
http://www.mise.cz/program
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DARY FINANCÍ – osobn  dovezeno do Ladaku

Klášterní škola: Rps (rupie) K  (koruny)
Tikse         18 400,- 9 982,-
Diskit 129 000,- 69 983,-
Kaza 186 240,- 101 035,-
CELKEM 333 640,- 181 000,-

Doklady o p evzetí financí a ve ejná sbírka za rok 2007 byly zkontrolovány odpov dnou
pracovnicí Krajského ú adu Moravskoslezského kraje a jsou na požádání k nahlédnutí.

Finan ní hospoda ení za rok 2007

íslo
ádku

Majetek Na za átku
období

Na konci
období

1 Nehmotný majetek 0 0
2 Hmotný dlouhodobý majetek 0 0
3 Drobný dlouhodobý majetek 3 628,50  8 800,50
4 Zásoby 1 901,- 5 672,-
5 Pohledávky 0 0
6 Peníze – pokladna 13 645,50 41 268,-
7 Ceniny 0 0
8 Pr žné položky 0 0
9 Bankovní ú et 1890686001/2400 26 377,74 7 845,34
10 Sou et majetku 45 552,74 63 585,84
11 Závazky 0 0
12 Sou et závazk 0 0
13 Rozdíl – vlastní jm ní   ( ádek 10 – 12) 45 552,74  63 585,84

íslo
položky

Text íjmy Výdaje

1 Granty 32 000,00 0,00
2 ijaté dary 61 000,00 0,00
3 Reklama 21 000,00 0,00
4 Vstupné a prodej 119 232,00 0,00
5 Jiné p íjmy 7 810,24 0,00
6 Poskytnuté dary 0,00 30 161,00
7 ímé náklady na  realizaci akcí 0,00 169 939,63
8 Vedlejší – režijní náklady 0,00 29 853,30

obraty 241 042,24 229 953,93
Výsledek hospoda ení roku 2007 + 11 088,31
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