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KONTAKT



konec roku bývá příležitostí uvědomit si, v čem jsme se 
posunuli vpřed. Pro nás byl rok 2016 významný díky ně-
kolika událostem v České republice i v Indii.

15. ročník Festivalu ProTibet přivítal člena parlamentu 
tibetské exilové vlády Thubtena Wangchena. Měl radost, 
že Češi umí projevit solidaritu s Tibetem nejen v rámci 
vlajky pro Tibet, ale i při návštěvě čínského prezidenta. 

Důležitá pro nás bývá tradičně kontrola všech podporo-
vaných míst v severní Indii. Během šesti týdnů urazili naši 
mladí koordinátoři 3 000 km po prašných cestách a pot-
kali osobně všechny podporované osoby, „vyšší autority” 
a zapojené partnery. 

Snad nejvýznamnějším milníkem pro nás bylo překonání 
20 milionů předaných korun. Tento významný moment 
vyzdvihujeme především proto, že je až neuvěřitelné, 
kolik lidí se rozhodlo věnovat svůj čas, energii, nápady 
a finance na podporu konkrétních Tibeťanů na druhé 
straně světa. Všechna tato rozhodnutí vedla k poskytnutí 
největší české rozvojové pomoci na podporu Tibeťanů. 
Jsou příčinami ke změnám v životech jak těch nejpo-
třebnějších, tak doufejme i samotných dárců, bez nichž 
bychom nemohli tak úspěšně stavět MOST ProTibet.  

Děkujeme.

Jana Neboráková  
Ředitelka MOST, o. p. s.

„Veliké změny začínají jednotlivými lidmi. 
Základem míru na celém světě je vnitřní klid a mír 

v srdci každého jednotlivého člověka. 
Každý z nás může přinést svůj vklad.“ 

Jeho Svatost dalajlama

         Naše projekty 

Adopce ProTibet – děti 

Adopce ProTibet – senioři 

Škola ProTibet 

Koza ProTibet 

Zdravotní péče

Akce v ČR 

Klub ProTibet 

Vážení přátelé,



Tým MOST, o. p. s.



Co  děláme?

Členové  týmu 

Členové  správní  rady 

Zahraniční  spolupracovníci  a  instituce 

Podporujeme vzdělávání a zlepšování životních podmí-
nek tibetských dětí, tibetských seniorů, buddhistických 
mnichů a mnišek a nomádů. Zabýváme se rozvojovou 
pomocí v indickém Himálaji a Tibetu, podporujeme míst-
ní komunity a školy. V ČR organizujeme informační kam-
paně a kulturní akce. 

Jana Neboráková (ředitelka), Gabriela Gazdíková, Johana 
Krajčírová, Tomáš Přichystal, Zuzana Hodačová / Iva 
Neboráková

Petr Ďásek, Nela Boudová, Kateřina Bursíková-Jacques, 
Radim Chytka, Johana Krajčírová, Michal Majer

Pema Samdup, Tenzin Dhondup, Karma Khedup, Damdul 
Topden, Tibetská exilová vláda

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST MOST

Tým a příznivci organizace MOST, o. p. s. 
na audienci u Jeho Svatosti dalajlamy.



Indie

THIKSE, DISKIT 

TASHI LHÜNPO, DREPUNG, BYLLAKUPPE

PROJEKTY ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE 

Nepál

Tibet

GYALTEN

KI, KOMIK, KOWANG, DEMUL

THF, TCV – DHARAMSALA

CHOGLAMSAR

Adopce ProTibet – děti

Adopce ProTibet – senioři

Škola ProTibet

Koza ProTibet

Zdravotní péče



ROZVOJOVÁ POMOC V LETECH 2006–2016

CELKEM  20 358 658,- KČ
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ROZVOJOVÁ POMOC V ROCE 2016

CELKEM  3 721 474,- KČ

Adopce ProTibet Kč

Adopce celkem 3 099 888

Projekty Indie, Tibet Kč

Projekty celkem 621 586

CELKEM 3 721 474

Klášterní školy Ladakh (Diskit, Thikse) 201 000 

Klášterní školy Spiti (Komik, Ki, Kowang) 709 680 

SOS vesničky děti (THF, TCV) 1 358 800 

Škola Gyalten (Tibet) 166 618 

Senioři Ladakh 285 540 

Senioři (THF, Byllakuppe, Chauntra) 378 250 

Škola ProTibet  129 084 

Koza ProTibet 231 156 

Zdravotní péče (Křeslo, Lékaři, Otop) 58 151 

Ostatní (Spiti self help group, Pin, ad.) 203 195 

THF = Tibetan Homes Foundation

TCV = Tibetan Children's Village

2016





451 dětí, mnichů a mnišek
Cílem projektu je zlepšení životních podmínek a zajištění 
kvalitního vzdělání pro tibetské děti, mnichy a mnišky. 
Celkem podporujeme děti v osmi běžných i klášterních 
školách v severní Indii a Tibetu.  

Ve školách Tibetan Homes Foundation (Indie), Tibetan 
Children’s Village (Indie) a Gyalten v Tibetu se již vzdělává 
237 dětí. Tibetské exilové vesnice hrají již téměř 60 let 
důležitou roli v zachování tibetské identity v exilu. 214 
mnichů a mnišek z Ladakhu a ze Spiti studuje tradiční 
buddhistické předměty a filozofii a také moderní předměty 
jako jsou vědy. Tradiční buddhistické vzdělání je také 
jedním z jedinečných odkazů tibetské kultury.

„Došel mi další dopis od adoptovaného mníška Tenzina. 
Píše, že školu zvládá a baví ho fotbal. Je skvělé, když má 
člověk někoho, na kom mu záleží a roli nehraje ani 
vzdálenost, kultura, ani jazyk.” 
Pavel (V Indii se setkal se svým mníškem Tenzinem 
v srpnu 2016.) 

ADOPCE PROTIBET DĚTI CELKEM  2 436 098,- KČ

Le
de

n V lednu proběhlo setkání s našimi dárci v Praze a Brně. 
A co je čekalo v průběhu roku?

  Návštěva akcí v ČR     Fotografie dětí či seniorů  
  Možnost navštívit projekty v Indii   Dopisování s podporovanými osobami





ADOPCE PROTIBET SENIOŘI 

107 starých Tibeťanů

„Po útěku jsem se nejprve dostal do města Menchuka, 
kde jsem chvíli sloužil v indické armádě. Po vojenské 
službě jsem se znovu přestěhoval, tentokrát úplně na 
sever Indie do himálajského Ladakhu. Živil jsem se jako 
dělník na stavbách silnic. Našel jsem zde svou manželku 
Kungsang Dolmu. Společně jsme se po svatbě v roce 
1972 odstěhovali do jižní Indie do oblasti Byllakuppe 
a pracovali na polích.” 

Příběhy tibetských seniorů, kterým pomáháme, jsou si 
v lecčem podobné. V mládí utekli z Tibetu do indického 
exilu a v nynějším pokročilém věku se nemohou postarat 
sami o sebe.  

 (dědeček Phuntsok – viz foto)  

Pečujeme o seniory z exilových vesnic v Ladakhu, z do-
movů pro seniory v Mussorie a Rajpuru (Tibetan Homes 
Foundation) a v neposlední řadě z domovů v Byllakuppe 
a  Chauntra (Tibetská exilová vláda).

CELKEM  663 790,- KČ

Bř
ez

en Březnový měsíc je každoročně zasvěcen Festivalu ProTibet. Díky němu informujeme 
o tibetských otázkách a seznamujeme s tibetskou kulturou. V roce 2016 byl festival 

věnován seniorům a do Indie tak za tibetskými babičkami a dědečky putovalo více 
než 100 000 Kč. Nově jsme také podpořili domov pro seniory Chauntra.

Rozvrh seniorů  z  Chauntra

5:00 probuzení, ranní čaj a procházka 
6:00 meditace 
7:00 snídaně a čaj 
dopoledne volný čas 
13:00 oběd 
odpoledne zahrádka, procházky, meditace 
18:00 večeře 
večer  společné povídání, aktivity





Čtyři  školy
Projekt podporuje vzdělání a zajišťuje pomůcky a po-
třebné vybavení do škol v Himálaji.

ŠKOLA PROTIBET

Č
er

ve
n

Naši příznivci pomáhali i aktivním pohybem. Během ProTibet, 
cvičením jógy či hraním her se rozhodli podpořit projekt 

Kolečkové křeslo a zdravotní pomůcky pro potřebné Tibeťany.

Ženská klášterní škola Kowang 
(Kaza, Spiti) 
- Indie/Himálaj 
- škola pro mnišky 
- 20 studentek 
- březen – první velké zkoušky 
- čtyřměsíční výuka AJ

Škola Demul (údolí Spiti) 
- Indie/Himálaj 
- 23 dětí 
- 5 tříd  
- získání akreditace  
- oprava druhé učebny

Zimní škola pro nomádské děti 
(Ladakh) 
- Indie/Himálaj 
- 56 dětí z vesnic Sumdho, Ňoma,
  Henle 
- zajištění výuky v zimních měsících 
- místní učitelé

Škola Gyalten (Kardze) 
- Tibet 
- děti z chudých rodin 
- více než 300 studentů 
- rekonstrukce ubytoven

CELKEM  129 084,- KČ





KOZA PROTIBET

120 koz 

Jaké byly vybrány rodiny? 

V roce 2016 jsme 12 rodinám z vesnice Henle předali 120 
koz a nakoupili krmivo na zimu. Dobytek nomádům po-
máhá zajistit dostatek obživy pro jejich rodiny. 

„Pan Tsering živí 12člennou rodinu. Má 9 dětí, které se 
snaží udržet ve škole. Také se stará o svou 86letou 
maminku, která nemůže chodit.”  

„Pan Tsedup má 64 let a stará se o další 3 členy rodiny. 
Jeho žena zemřela na TBC a dcera trpí žloutenkou 
typu B. Doposud neměl téměř žádný dobytek.” 

„Paní Dolma má 50 let a jelikož nemá téměř žádný do-
bytek, přivydělává si na stavbách silnic, aby mohla za-
bezpečit svého syna.“

Sr
p

en

Letní měsíce trávíme v Indii. Zjišťujeme aktuality k projektům, fotíme děti a seniory 
z Adopce, setkáváme se s představiteli institucí, vybíráme produkty do našeho 

e-shopu, natáčíme spot a dokument o mniškách. Zároveň poprvé předáváme podporu 
mniškám z údolí Pin v Himálaji. Finanční dar jim pomůže zajistit otop na zimu.

CELKEM  231 156,- KČ

Pan Tsedup





Otop na zimu 
V 17 domácnostech bylo v mrazivé ladacké zimě teplo. 
Nejpotřebnější senioři z exilových kempů v Ladakhu ob-
drželi topivo na zimu. Průměrný věk obdarovaných je 
78,5 let.

Zdravotní pomůcky, prevence, otop  

Křeslo ProTibet 

Lékaři ProTibet 

Díky projektu „Kolečkové křeslo“ jsme předali 5 koleč-
kových křesel, 4 berle, 3 toaletní židle a 2 chodítka. 
Zdravotní pomůcky pomohou potřebným v tibetských 
exilových vesnicích v Ladakhu v jejich běžném životě.

Projekt probíhá ve spolupráci se zdravotním odborem 
tibetské exilové vlády.

Projekt je zaměřen na prevenci nemocí. V roce 2016 jsme 
přispěli na očkování proti žloutence typu B. V údolí Spiti je 
tato nemoc v současné době problémem a s realizací 
projektu nám zde pomáhá nadace Sapan Foundation. 

ZDRAVOTNÍ PÉČE

Ří
je

nV říjnu navštívil Českou republiku Jeho Svatost dalajlama. Máme 
možnost navštívit přednášku a zúčastnit se audience. Při této 

příležitosti zahajujeme výstavu Buddhovy dcery v Národní galerii 
s cílem podpořit mnišky v Himálaji.

CELKEM  58 151,- KČ

Video k projektu Otop na zimu „Hoří a hřeje”





Festival ProTibet 2016 

Akce a přednášky 

Výstava Buddhovy dcery 

ź 40 měst 
ź promítání filmů, výstavy, přednášky 
ź zahraniční host: Thubten Wangchen (člen tibetské
   exilové vlády) 
ź výstava Plameny v tichu (Pablo Nubiola Muck) 
ź benefiční představení Hrdý Budžes 
ź cca 5 000 návštěvníků 

ź 2 setkání s dárci v Praze a Brně 
ź navštívili jsme 17 festivalů a 2 vánoční prodeje 
ź uskutečnili jsme přednášky pro 600 studentů 
ź uspořádali jsme 8 výstav 

ź Národní galerie v Praze od 28. října 
ź fotograf Olivier Adam 
ź podpora vzdělávání mnišek 
ź záštita J. S. dalajlama, Forum 2000 
ź 4 394 návštěvníků 

E-shop ProTibet 
ź e-shop s tibetskými produkty 
ź podpora místních řemeslníků 
ź 94 nových produktů 
ź 6 druhů darovacích certifikátů

CO DĚLÁME V ČESKÉ REPUBLICE? 

Li
st

op
adSpustili jsme náš nový blog (blog.protibet.cz). Přinášíme 

více informací o aktuálním dění, kultuře, zajímavostech. 
V prvních článcích píšeme o výstavě Buddhovy dcery či 

cestě dobrovolnice Alenky do Indie.





Klub ProTibet 

Na co jsou využity finance za rok 2016? 

1/3 Tibet,  

ź  dlouhodobá podpora 
ź  jakákoli částka (např. 100 Kč/měsíčně) 
ź  nejpotřebnější projekty 

1/3 Indie, 1/3 ČR

KLUB PROTIBET

Pr
os

in
ecV prosinci jsme spustili kampaň „Hoří a hřeje“. Jako 

dárek pod stromeček mohli lidé pořídit formou da-
rovacího certifikátu Otop na zimu pro tibetské seniory 

v Ladakhu.

CELKEM  116 036,- KČ

38 678 Kč. Je již tradicí, že prostředky 
z Klubu pomáhají v ČR uskutečňovat 
aktivity spojené s kulturou Tibetu 
v České republice, především 
Festival ProTibet.

38 680 Kč ve spolupráci s Tibetskou 
exilovou vládou na rozvoj zdravotních 
projektů. Konkrétně na zdravotní 
pomůcky pro seniory a preventivní 
očkování pro děti.

38 678 Kč pro školu Gyalten 
v Tibetu. Škola opravuje jídelnu 
a kanalizaci, plánují se zaměřit 
na topení v učebnách.





LIDÉ

Dobrovolníci 
Během roku nám pomáhají dobrovolníci s orga-
nizací Festivalu ProTibet a spoustou dalších aktivit.  
Jedna z nich se dokonce vypravila na 6 měsíců do 
Indie – učit angličtinu v ženském klášteře.

Walk for Help 
Skupina cestovatelů se rozhodla vypravit do Himá-
laje na pěší výpravu Ladakhem a Spiti. Zároveň tuto 
cestu věnovali dobrému účelu. Výtěžek z cesty se 
rozhodli věnovat na podporu vzdělání dětí z ves-
nice Demul.

Audience
V říjnu 2016 Českou republiku navštívil 14. dalaj-
lama. My jsme měli možnost se účastnit nejen 
jeho přednášky, ale i audience pro neziskové 
organizace.

Lidé v Himálaji 
V letních měsících navštívilo 6 dárkyň údolí Spiti 
v Himálaji. Navštívily mimo jiné místa, která podpo-
rujeme: klášter Kowang, klášter Ki, vesnici Demul. 

Natáčení v Himálaji 
Během pobytu v Himálaji jsme se mimo běžné 
práce zúčastnili i aktivity nezvyklé – s Janem 
Látalem jsme natáčeli spot a dokument o mniš-
kách.

Spolupráce 
Jsme rádi, že se během roku setkáváme se zají-
mavými lidmi jak v ČR, tak i v zahraničí. Děkujeme 
všem partnerům organizace a dalším neziskovým 
organizacím za spolupráci.

Co nás čeká
v roce 2017?

Rok 2017 bude věnován vzdělávání žen – mnišek v Himálaji. Během Festivalu 
ProTibet se bude sypat písková mandala, uskuteční se cesta do cílových 
oblastí a především budeme nadále rozvíjet naše projekty. A v neposlední 
řadě plánujeme změnu loga, máte se na co těšit!



FINANČNÍ ZPRÁVA

dary od jednotlivců 67,4 %

vlastní činnost 22 %

dary od firem 1,7 %

státní rozpočet ČR 5,7 %

nadace 1,4 %
místní rozpočty 0,1 %

Příjmy podle skupin zdrojů v roce 2016

Příjmy celkem  6 796 535

Skupina fin. zdrojů              Kč

Státní rozpočet ČR 390 000

Místní rozpočty ČR 10 000

Dotace z Úřadu práce 119 000

Dary od jednotlivců 4  589 051

Dary od firem  119 262

Nadace  100 000

Vlastní činnost  1  496 222

Rozvaha (bilance) k 31. 12. 2016 (v tisících Kč)
Stav k prvnímu Stav k posl.

Aktiva dni úč. období dní úč. období
A. Dlouhodobý majetek celkem 44 33
I.  Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 11 9
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 293 243
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem - -
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -260 -219

B. Krátkodobý majetek celkem 2 342 2 724
I Zásoby celkem 869 872
II. Pohledávky celkem 157 120
III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1 280 1 668
IV. Jiná aktiva celkem 36 64

Pasiva
A. Vlastní zdroje celkem 2 212 2 555
I. Jmění celkem 2 023 2 353
II. Výsledek hospodaření celkem 189 202

B. Cizí zdroje celkem 174 202
I. Rezervy celkem - -
II. Dlouhodobé závazky celkem - -
III. Krátkodobé závazky celkem 150 173
IV. Jiná pasiva celkem 24 29

Aktiva celkem 2 386 2 757

Pasiva celkem 2 386 2 757

Položka „Jmění celkem“ činí 2 353 341 Kč. Tato položka se skládá z vlastního jmění ve výši 804 307 Kč a z fondů ve 
výši 1 549 034 Kč. Fondy jsou jednak přijaté dary v rámci projektu Adopce ProTibet, Koza pro Tibet a další 
jednorázové dary ve výši 1 094 501 Kč, které budou v roce 2017 převedeny do Indie a Tibetu a dále dary na provoz 
organizace ve výši 454 533 Kč, které budou použity na pokrytí nákladů hlavní činnosti v následujících letech.

dotace z ÚP 1,7 %



Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016 (v tisících Kč)

Výsledek hospodaření
Účetní jednotka dosáhla za účetní období 2016 zisk ve výši 
201 966 Kč, z toho z hlavní činnosti ztrátu 378 192 Kč a z hos-
podářské činnosti zisk 580 158 Kč. Zisk z hospodářské 
činnosti byl použit na pokrytí ztráty z hlavní činnosti.

Provozní dotace v celkové výši 400 000
Česká rozvojová agentura          390 000 
Statutární město Ostrava – UMOB 10 000  

 

Název ukazatele Náklady Název ukazatele Výnosy
Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 446 Provozní dotace 400
Osobní náklady 1 084 Přijaté příspěvky 142
Daně a poplatky 11 Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 470
Ostatní náklady 95 Ostatní výnosy 841
Odpisy, prodaný majetek 11 Tržby z prodeje majetku -
Poskytnuté příspěvky 4
Náklady celkem 2 651 Výnosy celkem 2 853



PODĚKOVÁNÍ

Institucím, organizacím a firmám:

Děkujeme za poskytnutí fotografií: 

 Česká rozvojová agentura 
a Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Statutární město Ostrava – 
MOaP, Forum 2000, Antikvariát Fiducia, Centrum Gotama, 
CK Kudrna, České centrum fundraisingu, Český rozhlas 
Olomouc a Ostrava, Elektropohony, spol. s r. o., FoRS, GIVT, 
gnosis9.net, Grund a. s., Gymnázium Chotěboř, Hedvábná 
stezka, Hotel Radun, Infocentrum Teplice n. Metují, Mezinárodní 
horolezecký filmový festival, Moravské divadlo Olomouc, Mystic 
Temple, Nakladatelství Verzone, NF Pomozme dětem žít lépe, 
OC Arkády Pankrác, Portaflex s. r. o., Potala, o. p. s., Sdružení Taši 
Delek, spolek Lungta, Tibet Open House, tiskárna Properus, 
tiskárna Pavel Smílek, Ultra Premium Brands, Úřad práce ČR, 
V-FARMA, s. r. o., Život na cestách, Velvyslanectví ČR v Dillí 
a Indické republiky v Praze, zástupcům tibetské exilové vlády, 
Olivier Adam. 

Všem městům, organizacím a institucím, které se zapojily do 
Festivalu ProTibet, také těm, kteří na festivalu vystupovali, 
pomáhali a zúčastnili se. 
Všem kavárnám a čajovnám, které se zapojily do Café ProTibet. 
Všem organizátorům akcí, kterých jsme se mohli účastnit. 
Všem školám, které se zapojily do našich vzdělávacích pro-
gramů.

Foto © Richard Slaba | http://www.richardslaba.com 
Foto © Martin Matěj | https://www.stocksy.com/inspirawtion 
Foto © Olivier Adam | Buddhovy dcery 
Foto © MOST, o. p. s., Václav Malinský, Milan Špak

Našim příznivcům z oblasti kultury, podnikání i veřejného 
života:

Všem ostatním příznivcům a dobrovolníkům: 

Děkujeme také dalším stovkám dárců a příznivců, které zde  
bohužel nemůžeme všechny vyjmenovat. Vaše podpora je  
zcela zásadní pro fungování všech našich projektů.

 Nela Boudová s rodinou, Bára Hrzánová, Jiří Grund, Eva 
a Radim Chytkovi, Radan a Alice Kučovi, Karel Nešpor, Naděžda 
Krátká, Kateřina Bursíková-Jacques a Martin Bursík, Lenka 
Jasanská, Martin Cabejšek, Jan Haruda, Michal Jaroš, Martin 
Králíček, Vladimír Polák, Miroslav Pošta, Martin Pustelník, Alena 
Sroková, Jiří Šiler, Jana Šmídová, Veronika Těšická.

Jakub Adámek, 
Alena Aichlmanová, Martina Cicvárková, Eva Čadová, Alena 
Čejchanová, Jan Feller, Lucie Fenclová, Marta Grígelová, 
Michaela Heclová, Marie Jirmanová, Jana Kamínková, Beáta 
Kapošváry, Miroslav Kika, Jana Kopecká, Monika Kovaříková, 
Adam Kubesa, Pavel Kurfürst, Yeshi a Kelsang Lhamo, Michal 
Majer, Roman Miesler, Irena a Ivo Neborákovi, Blanka 
Nedvědická, Michal Novotný, Zuzka Oravcová, Iva Palkovská, 
Milena Pechová, Ivana Pustějovská, Lydie Raszková, Michaela 
Raszková, Simona Vojáčková, Petr Sedlák, Lucie Sehnálková, Eva 
a Jigme Tenzin, Tomáš Ruta, Alžběta Sklářová, Alena Sroková, 
Vítězslav Šmíd, Irena Velčovská, Marie Viktorinová, Jakub 
Vyroubal, Veronika Zbranková, Tomáš Zetek. 





www.protibet.cz


