Občanské sdruţení M.O.S.T. – Výroční zpráva 2008

Malé Občanské Sdružení Tolerance (M.O.S.T.)
Výroční zpráva za rok 2008

„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.“

Číslo účtu sdruţení: 189 068 6001 / 5500
Veřejná sbírka: 108 90 / 5500
pro projekt Kmotrovství na dálku

IČ: 26672740

Sdruţení bylo registrováno MV ČR dne 8.9.2004 pod číslem VS/1-1/58370/04-R.
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Besedy sdružení, propagace projektu „Kmotrovství“
Termín
24.01.
25.01.
31.01.
02.02.
04.03.
06.03.
07.03.
08.03.
11.03.
11.03.
18.03.
21.03.
08.04.
15.04.
06.05.
19.05.
13.06.
16.09
13.12.

místo
Olomouc – Český rozhlas
Olomouc – výstaviště Flóra
Praha – informační centrum
Pardubice – DDM Alfa
Ostrava – Knihovna města Ostravy
Ostrava – Český rozhlas
Orlová – Klub Futra
Přerov – Čajovna Taškent
Ostrava – Centrum harmonie
Nový Jičín – Čajovna Archa
Opava – Galerie u Jakoba
Frýdek Místek – Dobrá čajovna
Olomouc – Aula Caritas VOŠs
Pardubice – Restaurace Špalda
Nový Jičín – Gymnázium
Krnov – Kavárna a čajovna Ninive
Orlová – Klub Futra
Pardubice – Český rozhlas
Olomouc – Český rozhlas

Název
Malý Tibet, kmotrovství
M.O.S.T. do Malého Tibetu
Takový normální ţivot …
M.O.S.T. do Malého Tibetu
Ţivot tibetského exilu
Tibet, Ladak a malé sdruţení
M.O.S.T. do Malého Tibetu
M.O.S.T. do Malého Tibetu
Kmotrovství na dálku
Ţivot tibetského exilu
Ţivot tibetského exilu
M.O.S.T. do Malého Tibetu
Beseda a promítání filmů
M.O.S.T. do Malého Tibetu
M.O.S.T. do Malého Tibetu
M.O.S.T. do Malého Tibetu
Přednáška o lidských právech
Ţivot tibetského exilu
Medvídek pro Tibet

Další akce
LEDEN, ÚNOR
7. – 31.1. fotografická výstava v Informačním centru
pro mládeţ v Praze s názvem „Ladak – království ticha“
zakončená přednáškou „Takový normální ţivot v buddhistickém klášteře, aneb co dělají mniši, kdyţ se zrovna
nemodlí..."
18.1. proběhlo setkání pardubické koordinátorky sdružení s primátorem Pardubic
Ing. Jaroslavem Demlem, kterému byl předán tradiční khatang. Pan primátor se informoval
o chystaných akcích, o projektu Kmotrovství na dálku a cílech sdruţení.
Na výstavě Tourism Expo 2008 na olomouckém
výstavišti Flóra jsme ve dnech 25.1. - 27.1. instalovali
stánek informující o Tibetu, Ladaku a našich projektech
pomoci.
Dále proběhly tři přednášky s dataprojekcí "M.O.S.T. do
Malého Tibetu" a po celou dobu trvání expozice byla
přístupná výstava fotografií sdruţení a trojrozměrných
předmětů z Ladaku.
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BŘEZEN
Festival ProTibet 2008 přinesl třicítku akcí do Ostravy a
více neţ dalších 30 setkání v Ostravě, Pardubicích, Opavě,
Frýdku-Místku, Novém Jičíně, Přerově, Orlové a Praze.
Mezi vystupujícími jsme mohli najít buddhistického učitele
Lamu Čhopela, polárníka a cestovatele O.Bubáka, aktivistu
S. Pence či tibetského hudebníka Lobsanga. Proběhlo
několik fotografických výstav, koncertů, mnoho besedy a
projekcí nových filmů. V Praze jsme při organizaci akcí
spolupracovali s NF Potala a o.s. Lungta.
Na základě bouřlivého vývoje v Tibetu jsme svolali v pondělí 17. března na Masarykově
náměstí v Ostravě svíčkovou vigilii za oběti násilného potlačení demonstrujících v Tibetu.
Zapálením svíčky a pochodem do Komenského sadů jsme vyjádřili podporu a naději těm
Tibeťanům, kteří formou nenásilí protestují proti porušování lidských práv ze strany Číny.
O den později naši členové zorganizovali ve spolupráci s Amnesty International pokojné
shromáţdění před Východočeským divadlem v Pardubicích a 26.3. v Brně na Zelném trhu.
Poslední vigilie proběhla opět v Ostravě 31. března.

DUBEN
Ve čtvrtek 24.4. 2008 zasedali v Opletalově ulic delegáti sportovních
svazů v ČR. Naše sdruţení bylo spoluorganizátorem mítinku
„Nejde jen o Tibet“, který měl podpořit
odvahu Českého
olympijského výboru a našich sportovců v protestech proti porušování
lidských práv v Číně a Tibetu – a nejen před olympijskými hrami.
Byly rozmístěny informační stánky, instalována výstava fotografií,
proběhlo malování tibetské vlajky a několik hudebních vystoupení.
Konec dubna – výjezdní valná hromada občanského sdružení
do Jeseníků. Proběhlo konkrétní rozdělení jednotlivých úkolů a
okruhů odpovědností. Členové odsouhlasili plán činnosti na rok
2008 a přípravu rozšíření hlavního projektu sdruţení –
„Kmotrovství na dálku“. Zakončeno fotem M.O.S.T. na mostku.
V průběhu měsíců březen a duben jsme intenzivně monitorovali zahraniční internetové
portály a pomocí našich stránek informovali českou veřejnost o aktuálním dění v Tibetu.

KVĚTEN
Vzhledem k silné dezinformační kampani čínských úřadů se sdruţení rozhodlo pomoci
tibetskému Pen klubu. Byl zaloţen na jaře 2008 skupinou 50-ti Tibeťanů, jejichţ snahou
bylo napsat "Knihu o Tibetu". Ta by na základě skutečností a důkazů ukázala reálnou
čínskou politiku a nedostatek lidských práv v Tibetu.
Jako součást naší veřejné sbírky jsme pod variabilním symbolem 200 nashromáţdili částku
5 200 Kč, která byla koncem roku odeslána na účet Pen klubu do Indie.
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Ve Fakultní nemocnici Ostrava – v Galerii Ţivot Krevního
centra - jsme přesně měsíc před Světovým dnem dárců krve
zahájili tříměsíční výstavu fotografií o mladých mníšcích
z Malého Tibetu.
krve – jako poděkování všem obětavým lidem.

ČERVEN
7.6. proběhlo v Brně sportovně - kulturní odpoledne na
podporu lidských práv v Číně a Tibetu pod názvem Tibetská
alternativní olympiáda. Přišlo cca 400 návštěvníků.
Program byl určený pro děti i dospělé: netradiční disciplíny,
lanové centrum, face painting, mandala, dětský program,
ceny, výstava a ţivá hudba. Na místě byly infostánky
lidskoprávních organizací, fair trade občerstvení + pochutiny.
Pořádali jsme ve spolupráci se Students for a Free Tibet.
Dne 16.6. proběhl v Pardubicích indiánský den her pod názvem Svítání, na kterém děti ze
ZŠ a Denního centra Svítání předali pardubické zástupkyni našeho sdruţení pouţité brýle.
Brýle jsou následně zkontrolovány a změřeny optikem a shromaţďovány pro hromadné
odeslání do tibetských exilových vesniček i buddhistických klášterů v indickém Ladaku.
Běh olympijského dne - ve středu 25.6. se konala v několika městech ČR sportovní akce
pod záštitou ČOV, jejímţ cílem odkazovat k původním ideálům novodobého olympismu,
zejména soutěţe v duchu fair play. Akce se zúčastnili také několik sportovců s tričkem na
podporu lidských práv. I naši sportumilovní členové startovali za "Team Tibet" a upozornili
na porušování olympijské charty současným pořadatelem LOH v Pekingu.

ČERVENEC
7.7. – 8.8. jsme zorganizovali
štafetovou cyklojízdu za lidská
práva. Byla zahájena v Praze, další
zájemci vyjeli následně v Třebíči,
Brně, Olomouci. Sportovně laděné
skupinky lidí často absolvovaly
kilometry na kole v dešti, stejně jako
zakončení v Ostravě na Landeku dne
08.08.08.
Cílem bylo upozornit na porušování lidských práv v Číně, Tibetu a Barmě a nesplnění
předolympijských čínských slibů.
Na populárním festivalu world music „Colours of Ostrava“ (který je stejně „starý“ jako náš
ostravský festival „ProTibet“) nás zájemci mohli navštívit 10.-13.7. na infostánku.
Seznamovali jsme zde zájemce s historií a současností Tibetu a Ladaku, informovali o
našich projektech a poukazovali na současné postoje Číny.
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SRPEN
21.-24.8. třídenní účast na festivalu OPEN AIR Trutnov, kde jsme prezentovali sdruţení
s infostánkem, zúčastnili se besedy s V. Havlem a vyslechli spoustu dobré muziky

ZÁŘÍ
Dne 16.9. jsme zahájili fotovýstavu ONE DREAM v prostorách
Krajské knihovny v Pardubicích. Expozice formou fotografií a výkresů
dětí z Ladaku seznámila veřejnost s druhou fází našeho projektu
Kmotrovství - s pomocí tibetským exilovým vesničkám. V nich ţijí
děti, které za strastiplných podmínek utíkají z Tibetu.
20.-21.9. infostánek sdružení ve Frýdku Místku na festivalu ESOTERIKA. Příznivci
alternativního přístupu ke zdraví se mohli v areálu Sokolík seznámit nejen s výrobky pro
zdraví a duchovní svěţest, ale i s moţností pomáhat tibetským exilovým komunitám.

ŘÍJEN
Od 20. do 27.10. navštívili Českou republiku tibetští buddhističtí mniši z kláštera Taši
Lhunpo v indickém exilu.V Praze během Týdne tibetské kultury sypali mandalu z písku,
tančili posvátné tance Čham a proběhlo několik besed. Organizátorům zdatně po celou dobu
pobytu vypomáhal opavský člen M.O.S.Tu.

LISTOPAD
V galerii Písecký kalich Husova sboru v Písku byla od listopadu do ledna 2009 ke
zhlédnutí výstava fotografií sdružení o malých uprchlících z Tibetu. Zároveň byli lidé
seznámeni s moţností pomoci.
8.11. proběhl Minifestival dobrých rad v Pardubicích. Program seznamoval zájemce se
známými léčiteli a terapeuty. Pardubická členka zde poskytovala informace o činnosti a
projektech sdruţení M.O.S.T.
30.11. byla uspořádána v Kongresovém centru Praha veřejná přednáška J.S.Dalajlamy
"Porozumění: cesta ke štěstí". Ve spolupráci s Forem 2000 nám byla umoţněna prezentace
projektů sdružení formou informačního stánku v prostorách centra.

PROSINEC
V listopadu a prosinci jsme zorganizovali v Ostravě a Frýdku Místku tři
koncerty manţelů Havlových, které slouţily k propagaci projektu pomoci
tibetským exilovým vesničkám.
Ve středu 10.12. 2008 uplynulo 60. let od vytvoření Všeobecné deklarace lidských práv OSN.
Členové sdruţení si to připomenuli na Jiráskově náměstí v Ostravě. Po krátkém podvečerním
setkání jsme zapálením svíčky naděje vyjádřili naději na mírové řešení situace v Tibetu.
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19.12.Středisko volného času, Brno

16.12. v Jazz Tibet Club, Olomouc
Na závěr roku zorganizovali olomoučtí a
brněnští členové + příznivci draţbu dětských
hraček pod názvem „Medvídek pro Tibet“.
Návštěvníky donesené hračky byly vzápětí
na místě nabídnuty všem přítomným
k vydraţení.
Smyslem akce bylo získat finanční prostředky, ale také představit projekt širší české
veřejnosti.

INDIE 2008
PŘEDANÉ PROSTŘEDKY
Klášterní škola:
Tikse
Diskit
Kaza
CELKEM

Rps (rupie)
170 019
520 630
605 250
1 295 899

Kč (koruny)
66 600
197 873
221 660
486 133

V Indii jsme navštívili všechna místa, kde probíhají naše projekty a začali spolupracovat
s novými institucemi.
STÁVAJÍCÍ PROJEKTY
V Dehradunu jsme se setkali s 11 mniškami, předali jim dopisy od kmotrů, zdokumentovali
jejich klášter v tibetské kolonii Dikiling v Dehradunu, kde nyní studují.
V jejich domovském místě – v údolí Spiti ve správním městě Kaze – jsme se setkali s jejich
představeným head lamou a také s koordinátorem Pemou Samdupem. Prodiskutovali jsme
aktuální situaci mnišek, také stavbu kláštera a naši další spolupráci. Předali jsme jim částku
605.250 Rs a převzali potvrzení o daru.
Klášter Diskit jsme navštívili dvakrát. Bankovním převodem od nás mniši z Diskitu dostali
částku 520.630 rupií, dostali jsme potvrzení a domluvili další vyuţití peněz. Všechny mnichy
jsme znovu nafotili a s představeným kláštera dohodli další sponzorování mnichů, kteří
z Diskitu odjeli studovat do jiţní Indie.
V klášteře Tikse jsme strávili téměř 3 měsíce. Tuto dobu jsme učili mnichy ve škole a
pracovali na nových projektech občanského sdruţení M.O.S.T.. V klášteře Tikse jsme se
oficiálně setkali s Thiksey Rinpochem a Kyiklhang Rinpochem, se kterými jsme projednávali
veškeré podrobnosti o našem projektu a spolupráci. Do kláštera Tikse jsme letos převedli
170.019 rupií, získali jsme potvrzení o předání peněz a také potvrzení o spolupráci.
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NOVÉ PROJEKTY
V Indii jsme začali spolupráci s těmito novými institucemi:
Tibetan Homes Foundation (THF) Mussoorie – tibetská exilová vesnička poblíţ města
Dehradun, kde ţije 2500 tibetských dětí, které uprchly z Tibetu do Indie. Toto místo jsme
navštívili dvakrát, oficiálně se setkali s panem Tashi Phuntsokem (general secretary) a panem
Kalsang Namgyal (sponsorship secretary). Do projektu „Kmotrovství na dálku“ jsme zahrnuli
prvních 30 dětí a celou vesničku i školu jsme zdokumentovali.
Tibetské exilové vesnice v Ladaku – dvakrát jsme se setkali s velvyslancem Jeho Svatosti
dalajlamy s panem Jingir Pon Damdulem, který nás informoval o situaci Tibeťanů, kterých
v Ladaku ţije 8000. Vysvětlil nám největší problémy, které mají a začali jsme s projektem
podpory starých Tibeťanů, kteří uprchli do Indie v šedesátých letech s J.S. dalajlamou.
Klášter Ki v údolí Spiti – v tomto klášteře jsme začali s projektem „Kmotrovství na dálku“ po
pečlivém prozkoumání ţivotních podmínek mnichů a oficiálním setkání s představeným
kláštera Jeho Eminencí Lochenem Tulku Rinpochem. Do projektu jsme zahrnuli 30 malých
mnichů.

Doklady o převzetí financí a veřejná sbírka za rok 2008 podléhají kontrole Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje a jsou na poţádání k nahlédnutí.

Poděkování
Při naší činnost se neobejdeme bez laskavé pomoci příznivců, sponzorů a úřadů.
Děkujeme:
 Agentuře Ekoškol, Agentuře JMJ
 firmám Portaflex s.r.o., TVK s.r.o., VIVAS CZ s.r.o.
 za pomoc při propagaci tiskárně Printo spol. s r.o.
 Statutárnímu městu Ostrava, Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
 Pardubickému kraji, Domu techniky Pardubice a Komorní filharmonii Pardubice
 mediálním partnerům:
Český rozhlas Ostrava a Pardubice, měsíčník Program

Spolupráce
Dlouhodobě spolupracujeme s praţským občanským sdružením Lungta a nadačním
fondem Potala, které se zabývají tématem Tibetu. Další spolupráce je s Amnesty
international a řadou partnerů v Indii.
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Finanční hospodaření za rok 2008
Číslo
řádku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

Číslo
řádku
1
2
3
4
5
6
7

Na začátku
Období
0
0
8 800,50
5 672,0
41 268,0
0
7 843,34
63 583,84
0
0
63 583,84

Text

Na konci
období
0
0
43 054,50
19 099,210,13 014,-,
0
0
21 624,10
97 001,60
1 015,1 015,95 986,60

Částka

Granty
Přijaté dary
výnosy z činnosti
Jiné příjmy
Poskytnuté dary
Přímé náklady na realizaci akcí
Vedlejší – reţijní náklady

44 000,87 390,126 030,50
30 826,85
- 1500,- 199 490,80
- 101 731,79

Výsledek hospodaření roku 2008 - ztráta

- 14 475,24
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