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ÚVODNÍ SLOVO
Milí přátelé,
rok 2009 byl pátým rokem činnosti občanského sdružení
M.O.S.T. Navzdory ekonomické krizi se pro nás však stal rokem
přelomovým v tom nejlepším slova smyslu. Zásadní změnou bylo
získání finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí, což
významně akcelerovalo celou řadu našich aktivit. Díky grantům
získaným ve městech Ostrava, Opava a Pardubice jsme opět
mohli veřejnosti nabídnout tradiční, již 8. ročník březnového
Festivalu ProTibet, který byl výjimečný účastí tibetských
hudebníků. Organizovali jsme také bohatý program tibetských
mnichů z kláštera Lhodak Gaden Dhonnyiling v České republice.
Díky práci dvou kmenových zaměstnanců jsme se posunuli o významný krok kupředu.
V Ostravě byla otevřena kancelář sdružení, zájemcům jsme tak mohli nabídnout možnost
návštěv a konzultací a pravidelné vzdělávání v tibetštině s rodilým mluvčím.
Tyto vnitřní změny se odrazily ve změnách vnějších. Díky vzrůstajícímu povědomí
veřejnosti o našich aktivitách se téměř zdvojnásobil počet kmotrů – dárců přispívajících
na vzdělávání dětí v indických Himálajích či podporujících staré Tibeťany. Přes
nepříznivou ekonomickou situaci ukázali čeští dárci, že princip solidarity jim není cizí. Bez
jejich pomoci by nebyla naše práce možná a věříme, že si i v nadcházejícím roce
zachováme jejich důvěru.
Za úspěch vděčíme také všem našim členům, dobrovolníkům a příznivcům, kteří se
na realizaci projektů podílejí.

Ing Petr Ďásek
předseda sdružení
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PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ M.O.S.T.
Cíle a poslání
Cílem projektů občanského sdružení M.O.S.T. je podpora vzdělanosti a životních
podmínek lidí žijících v oblasti indických Himálají – tibetských uprchlíků i původních
obyvatel Ladaku a regionu Spiti. Pomáháme dětem, mnichům a mniškám v klášterních
školách, starým lidem bez rodin formou kmotrovství na dálku, realizujeme projekty
na podporu tamních škol, hledáme nové cesty k udržení místních řemeslných tradic.
Pro českou veřejnost pořádáme celoroční kulturně vzdělávací akce vrcholící březnovým
Festivalem ProTibet. Školám nabízíme workshopy a přednášky v rámci globálního
rozvojového vzdělávání. Součástí našich projektů je také podpora dobrovolnické činnosti
a spolupráce s univerzitami a neziskovými organizacemi z České republiky i zahraničí.
Historie
Občanské sdružení M.O.S.T. oficiálně vzniklo v roce 2004 v Ostravě. Sdružení má
za sebou pět velmi úspěšných let činnosti, z ryze dobrovolnické báze se podařilo do roku
2009 vybudovat profesionální aparát. Z původně malého sdružení jsme rozvinuli projekty
skutečné rozvojové pomoci, které významně napomáhají ke zvýšení dostupnosti
základního vzdělání a lékařské péče, podporují lokální ekonomiku a handicapované a
přestárlé obyvatele tibetských uprchlických vesnic v Indii. Zásadním mezníkem byla
podpora ze strany Ministerstva zahraničních věcí ČR v roce 2009. Výrazně vzrostl objem
finanční podpory zasílané do cílové oblasti a počet podporovaných osob. Od 2006
do konce roku 2009 jsme předali tibetským uprchlíkům a obyvatelům horských regionů
Spiti a Ladak částku 2 016 200 Kč.
Lidé ve sdružení
Ing. Petr Ďásek

předseda sdružení,
telefon: 603 730 272, email: petr@protibet.org

Ing. Jana Neboráková

koordinátorka zahraničních projektů,
telefon: 774 899 242, email: jana@protibet.org

Mgr. Karin Machatá

koordinátorka domácích projektů,
telefon: 775 076 013, email: karin@protibet.org
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NAŠE PROJEKTY V INDII

Indické Himálaje
Kaza - stavba ženské klášterní školy
Ki - mužský klášter
Tikse - mužský klášter
Diskit - mužský klášter
Dehrádún - ženský klášter
THF Mussoorie - tibetská dětská exilová
vesnička
Choglamsar - tibetské exilové vesnice

Jižní Indie
Drepung - mužský klášter
Tašilhünpo - mužský klášter
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ROZVOJOVÁ POMOC V INDICKÝCH HIMÁLAJÍCH
Také v roce 2009 se činnost sdružení zaměřila na své hlavní poslání – pomoc tibetským
dětem a starým lidem v exilových vesnicích, podporu vzdělání v klášterních školách a
udržování tradic v himálajských regionech Ladak a Spiti. Stěžejní jsou dva projekty,
Kmotrovství na dálku a stavba ženské klášterní školy.
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KMOTROVSTVÍ NA DÁLKU
Kmotrovství na dálku funguje od roku 2006 na bázi individuálního dárcovství. Dárci
neboli kmotři finančně podporují vzdělání a životní potřeby malých mnichů a mnišek,
tibetských dětí nebo starých Tibeťanů v exilových vesnicích v indických Himálajích.
Jedním z hlavních cílů všech aktivit sdružení byla propagace Kmotrovství na dálku.
Zaznamenali jsme nárůst dárců a tím se počet podporovaných osob během roku 2009
zvýšil ze 75 na 169. Podporovaným osobám byla v roce 2009 předána částka přesahující
1 500 000 Kč. Klíčové byly zejména dobré kontakty s představiteli klášterů a se zástupci
tibetské exilové vlády. V letních měsících roku 2009 pracovníci a dobrovolníci sdružení
všechna podporovaná místa navštívili a zkontrolovali využití financí. Díky kmotrovským
příspěvkům jsme zajistili podporovaným osobám pravidelnou stravu, ošacení, lékařskou
péči, učebnice a náklady na bydlení.
Tibetské děti
Pomáháme tibetským dětem, které kvůli vzdělání a politickým poměrům uprchly z Tibetu
do Indie. Nyní žijí bez rodičů v dětské exilové vesničce Tibetan Homes Foundation (THF)
v Mussoorie v severní Indii. Tato vesnice vznikla pod záštitou Jeho Svatosti dalajlamy a
žije v ní přes 2500 dětí, mnohé z nich jsou sirotky. V roce 2009 bylo v projektu
kmotrovství na dálku podpořeno celkem 40 dětí.
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Staří Tibeťané
V projektu kmotrovství na dálku podporujeme od roku 2009 nově také staré Tibeťany bez
prostředků, kteří žijí ve velmi špatných podmínkách v tibetských exilových vesnicích
v Ladaku poblíž města Choglamsar. Tito lidé uprchli do exilu v 60. letech 20. století.
V roce 2009 bylo do projektu zahrnuto celkem 24 lidí.
Malí buddhističtí mniši a mnišky
Podporujeme tradiční klášterní školy, abychom pomohli uchovat původní himálajské a
tibetské tradice. V odlehlých himálajských oblastech Ladak a Spiti je to zároveň pro děti
z chudých rodin jediný způsob, jak získat vzdělání. Do projektu kmotrovství na dálku bylo
v roce 2009 zahrnuto celkem 105 dětí z klášterních škol v klášterech Ki, Tikse, Diskit,
Rinchen chholing Sakya nunnery, Tašilhünpo, Drepung.
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ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V INDII
Zkvalitňování výuky a podmínek ve školách v cílových oblastech je jedním z hlavních cílů
projektů občanského sdružení M.O.S.T. již od roku 2006. V minulých letech se naše
pomoc zaměřovala zejména na zlepšení podmínek v učebnách, na zajištění vybavení škol,
nákup školních pomůcek a na vytvoření ubytování pro studenty. Díky zájmu studentů a
pedagogů ve vybraných klášterních školách v Ladaku se nám v roce 2009 podařilo
do systému výuky začlenit témata rozvojového vzdělávání. Jednalo se o zvyšování
povědomí o evropské kultuře, uchovávání místních tradic a ekologickou výchovu
zaměřenou na lokální problémy.
Jako zpestření zahráli čeští divadelníci v klášteře Tikse divadelní představení O pejskovi a
kočičce. V tomto klášteře bylo také natočeno CD se záznamem tradičních buddhistických
modliteb a následně dokumentární film o životě tibetských uprchlíků a malých mnichů.
Další aktivitou, která se uskutečnila ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus, byly dva
týdenní ekologické workshopy pro mnichy.
Díky spolupráci s Katedrou rozvojových studií Př-F UP v Olomouci jsme zajistili měsíční
stáž studenta v Ladaku, který se zapojil do realizace rozvojového vzdělávání.

STAVBA ŽENSKÉ KLÁŠTERNÍ ŠKOLY V ÚDOLÍ SPITI
V tomto projektu spolupracujeme s místní nadací Sapan Foundation. Škola poblíž města
Kaza se stane důležitým kulturně sociálním centrem pro celé údolí Spiti, které leží
u tibetských hranic. Součástí komplexu bude škola pro buddhistické mnišky, malá klinika,
knihovna a muzeum. Toto centrum napomůže k zachování tibetských i spitských tradic.
V roce 2009 bylo na stavbu kláštera předáno 175 000 Kč. Během roku 2009 byly
vybudovány základy kláštera.
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PROJEKTY OSVĚTY A VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Pro českou veřejnost již od roku 2004 pořádáme celoročně kulturně vzdělávací akce,
které vždy vrcholí březnovým Festivalem ProTibet.
Festival ProTibet
Osmý ročník festivalu byl zaměřen na prezentaci mizející kultury indických Himálají,
na lidská práva a také na propagaci rozvojových projektů, program zahrnoval téměř
šedesát akcí. Výstavy, přednášky, koncerty a promítání filmů se konaly v Ostravě,
Olomouci, Praze, Pardubicích, Opavě, Frýdku-Místku, Přerově a Poličce. Během festivalu
jsme si připomněli 50 let od okupace Tibetu čínskou armádou, např. při malování
tibetské vlajky v Ostravě. Mezi účinkujícími byli např. rodilí Tibeťané Sonam Tsering a
Lama Kelsang, cestovatelé, politici nebo známé osobnosti kulturního života, jako např.
Květa Fialová či Kateřina Jacques. V rámci festivalu jsme spolupracovali s organizacemi
o.s. Lungta, o.s. Potala, Amnesty International ČR a dalšími.
Tibetští mniši na Moravě
Poprvé na Moravě se nám podařilo v květnu 2009 zorganizovat vzácnou návštěvu osmi
buddhistických mnichů z kláštera Lhodak Gaden Dhonnyiling (Dehrádún, Indie).
V Ostravě a Opavě tito mniši předváděli tradiční tibetskou kulturu - sypali pískovou
mandalu, tančili posvátné čhamové tance, zpívali tantrické zpěvy a lidé s nimi měli
možnost diskutovat na přednáškách. Výtěžek z akce 72 000 Kč byl věnován na výstavbu
klášterní školy Lhodak Gaden Dhonnyiling.
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Cyklojízda za lidská práva - Těšíkovský čhörten
V červnu 2009 se v Olomouci pro širokou veřejnost uskutečnil již druhý ročník cyklojízdy
za lidská práva, který vyvrcholil postavením čhörtenu (poutní místo z navršených kamenů
typické pro tibetský buddhismus) v Těšíkově. Tato akce upozornila na nedodržování
lidských práv nejen v Tibetské autonomní oblasti, ale i v jiných zemích světa. Program
sportovně zábavního dne byl pestrý - sportovní atrakce, muzikoterapie, masáže, tanec a
další.
Setkání kmotrů - individuálních dárců
V květnu 2009 se uskutečnilo první setkání kmotrů v Centru ekologické výchovy Sluňákov
poblíž Olomouce. Během programu byla představena a zhodnocena dosavadní činnost
sdružení a účastníci nám svými názory pomáhali zlepšit fungování projektu. Setkání
zpestřilo svou návštěvou také osm buddhistických mnichů z kláštera Lhodak Gaden
Dhonnyiling, kteří přijali naše pozvání do České republiky.
Petice za nalezení mírového řešení v Tibetu
Tato petice byla v červenci 2009 projednávána v Senátu PČR. Jednání proběhlo
za přítomnosti předsedy výboru senátora Jaromíra Jermáře, dalších senátorů, zástupců
Ministerstva zahraničních věcí ČR a zástupce petičního výboru z o.s. M.O.S.T.

11

Dobročinná aukce
V prosinci 2009 proběhly dvě dobročinné aukce, výtěžek z aukcí 57 758 Kč podpořil
tibetské děti a dalších projekty sdružení. V internetové aukci tibetského umění se dražily
rukodělné výrobky od Tibeťanů a olejomalby studentů z dětské exilové vesničky Tibetan
Homes Foundation v Mussoorie. Tato aukce se uskutečnila díky podpoře firmy Grund
a.s., která zaplatila nákup dražených děl a náklady spojené s jejich dovozem do České
republiky. V Olomouci pak proběhl druhý ročník aukce Medvídek ProTibet. V této aukci
se dražily darované plyšové hračky a účastníci večera se mohli seznámit s tibetskou
kulturou.
Workshopy a přednášky, vzdělávání
Jednou z důležitých aktivit našeho sdružení je také pořádání přednášek a workshopů pro
školy a veřejnost. V roce 2009 jsme zorganizovali přes 50 přednášek a workshopů, které
byly doplněny promítáním dokumentů a filmů ze života tibetských dětí. Workshopy pro
školy byly koncipovány interaktivní formou, kdy studenti SŠ i ZŠ měli možnost diskutovat
o problémech života v exilu, o politické situaci v Tibetu, o problémech lidských práv,
chudoby a dostupnosti vzdělání. Studenti se během workshopů seznámili s tradicemi
Tibetu a Himálají, se způsobem života v drsných podmínkách a měli možnost srovnat
vlastní život s životy tibetských dětí v exilu. Při workshopech jsme vedle fotografií,
prezentací a hudebních nahrávek využívali tradiční předměty dovezené z Himálají. Dalším
cílem těchto aktivit bylo také informovat a zapojit studenty do rozvojové pomoci. Podařilo
se motivovat studenty ze dvou škol k zapojení do projektu Kmotrovství na dálku. Studenti
nyní podporují dvě tibetské děti v indickém exilu, kdy peníze na jejich podporu získávají
z výtěžku charitativních aukcí jejich vlastních výrobků.
Kurz tibetštiny
V roce 2009 se sdružení podařilo otevřít v Ostravě kurz tibetštiny pro začátečníky. Výuku
vedl rodilý mluvčí Jigme Tenzin.
Tibetský obchůdek
Chudé tibetské uprchlíky v Ladaku jsme v roce 2009 podpořili nákupem jejich tradičních
výrobků v duchu spravedlivého obchodu neboli fair trade. Tyto výrobky jsme prodávali
přes internetový obchůdek na www.protibet.org nebo na některé z námi pořádaných
akcí. Veškerý zisk z tohoto prodeje byl použit na rozvoj projektů sdružení.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Účetní jednotka přešla k datu 1. 1. 2009 z vedení jednoduchého účetnictví na účetnictví
(podvojné účetnictví).
Rozvaha (bilance) k 31.12.2009 (v tis. Kč)
AKTIVA

A.
I.

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
celkem
II.
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
III.
Dlouhodobý finanční majetek celkem
IV.
Oprávky k dlouhodobému majetku
celkem
B.
Krátkodobý majetek celkem
I.
Zásoby celkem
II.
Pohledávky celkem
III.
Krátkodobý finanční majetek celkem
IV.
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem
PASIVA

A.
I.
II.
B.
I.
II.
III.
IV.

Stav k prvnímu
dni účetního
období
0

Stav
k poslednímu dni
účetního období
27
4

43

92

-43

-69

54
19

315
29

35

286

54
Stav k prvnímu
dni účetního
období
53
53

342
Stav
k poslednímu dni
účetního období
341
200
141
1

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
1
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
1
1
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem
54
342
Položka „Jmění celkem“ činí 200 220 Kč. Tato položka se skládá z vlastního jmění ve výši
104 982 Kč a z fondů ve výši 95 238 Kč. Fondy jsou přijaté dary v rámci projektu
Kmotrovství na dálku v období od 14.12.2009 do 31.12.2009 a budou v roce 2010
převedeny do Indie.
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Výkaz zisků a ztrát k 31.12. 2009 (v tis. Kč)
Název ukazatele
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů
Náklady celkem

Náklady
152
493
316
0
6
26
2
0
995

Název ukazatele
Tržby za vlastní výkony a zboží
Změna stavu zásob
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
Výnosy celkem

Výnosy
312
0
0
43
0
179
602
1 136

Výsledek hospodaření 141
Účetní jednotka dosáhla za účetní období 2009 zisk ve výši 140 779 Kč z toho z hlavní
činnosti zisk 48 402 Kč a z hospodářské činnosti zisk 92 377 Kč. Celkový zisk sdružení
dosáhlo především díky přijatým darům, které v roce 2009 činily 177 809 Kč.
Provozní dotace se skládají (v tis. Kč):
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava - ÚMOB
Statutární město Opava
Statutární město Pardubice
Přijaté příspěvky se skládají:
Dary
Členské příspěvky

537
30
15
10
10
177
2

Veřejná sbírka – Kmotrovství na dálku (v tis. Kč)
Stav k 1.1.2009
205
Stav k 13.12.2009*
0
Příjmy
1 181
Výdaje
1 386
Z toho: náklady spojené se sbírkou
55
výtěžek sbírky předaný do Indie 1 331
* Veřejná sbírka skončila dne 13.12.2009. Projekt „Kmotrovství na dálku“ po tomto datu pokračuje
a finanční dary v období od 14.12.2009 do 31.12.2009 se odráží v účetnictví o.s. M.O.S.T.
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PODĚKOVÁNÍ
Bez pomoci mnoha institucí, firem, individuálních dárců, příznivců a dobrovolníků by
naše projekty nebyly úspěšné. Všem chceme velmi poděkovat, zvláště pak:
Institucím, organizacím a firmám
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Amnesty International ČR, o.p.s. ARPOK, Ateh, spol.
s.r.o., Burfi a Ristorante Rusticana, Epam – tibetská medicína, EPONA, Grund a.s., Hnutí
BRONTOSAURUS, Komunita dzogčhenu v ČR, Katedra rozvojových studií Př-F UP
v Olomouci, LEHKÁ HLAVA Restaurant Boršov, o.s. Lungta, Městská knihovna v Praze,
Městská knihovna P. Bezruče v Opavě, Nadační fond Pomozme dětem žít lépe, Ostravská
univerzita v Ostravě, Portaflex s.r.o., o.s. Potala, týdeník RESPEKT, Skupina přátel Tibetu
Parlamentu ČR, Statutární město Pardubice, Statutární město Opava, Statutární město
Ostrava, Statutární město Ostrava - MOaP
Dárcům, dobrovolníkům a příznivcům
Míla Bartusková, Jana Braborcová, Jakub Cígner, Miloš Cmiel, Eva Čadová, Karel Ďásek,
Ivan Feller, Květa Fialová, Alžběta Frodlová, Lída Houdková, Eva Chytková, Radim Chytka,
Michal Jaroš, Barbora Jedličková, Andrea Kastnerová, Matěj Kastner, Jirka Klimeš, Hana
Klínková, Andrea Kolesová, Petr Konůpka, Alžběta Kosová, Dan Krzywon, Radoslav Kulla,
Adam Kubesa, Libor Kukliš, Radoslava Kvasničková, Marta Lindušková, Michal Majer, Jan
Marek, Tomáš Multana, Irena Neboráková, Iva Neboráková, Ivo Neborák, Jindřich
Nosler, Martin Novotný, Zuzana Ondomišiová, Radana Parmová, Mirek Pošta, Ivana
Pustějovská, Zuzana Rendeková, Petra Řepišťáková, Jan Řihošek, Luboš Sklenka, Pavel
Smílek, Rudolf Sosík, Jarmila Stibicová, Hana Šedová, David Ševčík, Eva Tenzin, Jigme
Tenzin, Sonam Tsering, Jakub Vyroubal
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KONTAKT
Občanské sdružení M.O.S.T.
Tilschové 5, 709 00 Ostrava
IČO: 26672740
www.protibet.org, info@protibet.org
tel: 774 899 242, 775 076 013
č. účtu projektu Kmotrovství na dálku: 108 90 / 5500
DMS PROTIBET tel.č. 87 777
KLUB PŘÍZNIVCŮ PROTIBET
Myslíte si, že pomáhat má smysl a líbí se vám naše projekty?
STAŇTE SE NAŠIMI PŘÍZNIVCI!

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva
zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční
rozvojové spolupráce ČR

16

