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Výroční zpráva Nadačního fondu NYDAHL za rok 2005

A: ZPRÁVA O ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU NYDAHL

I. OBECNÁ ČÁST
1) Nadační fond NYDAHL (dále jen Fond) byl založen za účelem podpory
a rozvoje buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü v ČR. Tohoto cíle
Fond dosahuje tím, že buduje nebo nabývá darem či koupí nemovitosti,
ve kterých vytváří podmínky pro praktikování buddhismu. Finanční prostředky
na investice získané vlastní činností či koupí získává Fond darem od fyzických
i právnických osob, zejména z řad příznivců buddhismu. Dalším prozatím
omezeným zdrojem finančních prostředků je také vlastní činnost Fondu
související s využívání vlastních nemovitostí. Konečného cíle rozvoje
buddhismu je dosahováno prostřednictvím třetích osob, zejména občanských
sdružení, které nemovitosti spravují a provozují v nich meditační centra
a související činnosti.
2) V roce 2005 jsme pokračovali s dostavbou interiéru domu MC v Těnovicích.
Během celého roku probíhaly další rekonstrukce MC Vyhlídky u Českých
Budějovic. Podařilo se splatit všechny pohledávky vyplývající z koupě
MC Brno.
3) V průběhu celého roku získal Fond celkem 1 286 262,- Kč na příspěvcích
a darech.
Dary od fyzických osob nad 10 tis. Kč:
Vejmělek

12 000 Kč

Honců D.

30 000 Kč

Černá Veronika

26 000 Kč

Veselá

20 000 Kč

Tesař

153 333 Kč

Ščobáková

30 000 Kč

Randulová

10 800 Kč

Dinter

20 000 Kč

Morávek

17 000 Kč

Hanus

15 400 Kč

Lauš

15 400 Kč

Franc

30 000 Kč

Veselý

20 000 Kč

Válková

10 000 Kč

Jarošová

11 000 Kč

Černá Monika

20 000 Kč

Dary od právnických osob:
Global dtp, s.r.o.

40 000 Kč

Fyzické osoby
sbírky a ostatní
Právnické osoby
Celkem

1 215 522 Kč
30 740 Kč
40 000 Kč
1 286 262 Kč

Struktura dárců:

Struktura příjmů z darů dle projektů:
Těnovice
Brno
Evropské centrum

576 935 Kč
639 327 Kč
70 000 Kč
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4) Provozní náklady na činnost Fondu byly i nadále udržovány na minimální
úrovni. Celkové provozní náklady byly 318 tis., což je 24,72 % z celkově
přijatých příspěvků. Bylo tedy splněno, že provozní náklady nepřekročily
během roku 2005 hodnotu 40 % všech poskytnutých nadačních příspěvků,
jak to vyžaduje statut NFN. Správa Fondu a práce na projektech je založena
na principu dobrovolnosti bez nároku na finanční odměnu. Žádný z členů
představenstva ani dobrovolníci nebyli v roce 2005 za svou práci pro Fond
finančně honorováni. Fond se daří prozatím striktně projektově orientovat.
Veškeré náklady související s projekty jsou hrazeny z příjmů jednotlivých
projektů.
5) Složení rady Nadačního fondu NYDAHL bylo během schůze v Budapešti
dne 17. 12. 2005 změněno takto:
Správní rada:
1) předseda
2) člen
3) člen
4) člen
5) člen
6) člen
7) člen
8) člen
Dozorčí rada:
1) člen
2) člen
3) člen

Ole Krogh Nydahl (Dánské království)
Ing. Petra Jarošová (s oprávněním jednat) (Česká republika)
Bc. Petra Tučková (s oprávněním jednat) (Česká republika)
Karel Ryszard Sleczek (Polská republika)
Robert Stadtherr (Spolková republika Německo)
Arthur Nausner (Rakouská republika)
Istvan Gruber (Maďarská republika)
Tomasz Lehnert (Dánské království)
Gergely Porkoláb (Maďarská republika)
Mgr., Ing. Anna Francová (Česká republika)
Ing. Petr Loskot (Česká republika)

II. PROJEKTY
Meditační centrum Těnovice (MC Těnovice)
MC Těnovice je projekt výstavby MC buddhismu Diamantové cesty linie Karma
Kagjü.
V roce 2005:
• celá budova byla zvenčí zateplena,
• byla zakoupena a namontována kuchyňská linka a další potřebný nábytek,
• zakoupili jsme pozemky okolo studny,
• upravili jsme příjezdovou cestu, byly vybetonovány nerovnosti a výmoly,
• okolo budovy byla položena zámková dlažba,
• byla započata rekonstrukce stávajícího retreatového domku,
• za domem byl postaven dřevník,
• byla vytvořena dřevěná konstrukce baru, který slouží v letních měsících
k podávání občerstvení během kurzů,
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• bylo zavedeno trvalé připojení na internet,
• v červenci proběhl druhý ročník Malého letního kurzu, kterého se zúčastnilo
cca 200 návštěvníků,
• v srpnu se uskutečnil úspěšný mezinárodní kurz za účasti cca 1200 lidí,
• během celého roku zde proběhlo několik víkendových meditačních kurzů.
Meditační centrum Vyhlídky (MC Vyhlídky)
Během roku 2005 pokračovaly následující rekonstrukce:
• dokončení větší meditační místnosti (vlastní zdroje),
• dokončení ochozu (vlastní zdroje),
• pokračování ve výstavbě obytné části (vlastní zdroje),
• rekonstrukce komínu v obytné části (vlastní zdroje),
• výstavba nového komínu u meditační místnosti (dar),
• instalace ústředního topení pro celý dům (dar),
• rekonstrukce další části střechy (vlastní zdroje + Diamantweg Stiftung),
• výstavba vikýřů (vlastní zdroje),
• nahození štítu (vlastní zdroje),
• klempířské práce (okapy, oplechování vikýřů) (vlastní zdroje),
• úprava odpadových svodů (vlastní zdroje),
• další chodníčky pod meditační místností (vlastní zdroje),
• průběžně úklidové práce a úpravy terénu (vlastní zdroje),
• vybudování parkoviště před domem (vlastní zdroje).
Přehled zpracovala pro NFN Květa Švédová.
Meditační centrum Brno (MC Brno)
V roce 2005:
•

byly splaceny všechny půjčky související s koupí objektu bývalé školky na
Lesné,

•

podali jsme žádost na úřad města Brno o povolení odkoupit pronajatou
zahradu sousedící s kuchyní, která byla schválena

•

dostali jsme od souseda nabídku k pronájmu dalšího sousedícího pozemku,
který je v majetku Fondu národního majetku,
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•

pokračuje sbírka mezi příznivci meditačního centra formou trvalých příkazů,
jejíž účel se po splacení půjček změnil ve formu spoření na budoucí
rekonstrukci domu.

•

byl vytvořen základ týmu, který bude pracovat na přípravě projektu celkové
rekonstrukce domu, která je vzhledem k přibývajícímu počtu pravidelných
návštěvníků nezbytná.

B: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NADAČNÍHO FONDU NYDAHL K 31. PROSINCI 2005
I. Tvorba hospodářského výsledku
běžné období

minulé období

Spotřeba materiálu

113

28

Spotřeba energie

33

0

Nákup služeb

59

24

Kurzové ztráty

0

7

Jiné ostatní náklady

113

117

Poskytnuté příspěvky a granty

0

0

Náklady celkem

318

176

Tržby z prodeje služeb

175

63

Ostatní příjmy - úroky

33

0

Přijaté dary a sbírky

0-viz poznámka níže

1047

Výnosy celkem

208

1110

Zisk z běžného roku

-110

934

Pozemky

1353

1302

Pořízení investic

5915

5442

Peněžní prostředky
Poskytnuté zálohy

659
0

374
20

AKTIVA - celkem

7927

7260

Základní jmění

7212

10

Půjčka - Robert Stadtherr

0

483

HV minulých let

825

5735

Zisk z běžného období

-110

934

PASIVA - celkem

7927

7260

II. Rozvaha - Bilance
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Pozn.: Údaje účetní závěrky jsou zaokrouhleny na celé tisíce Kč
Pozn 2: V roce 2005 došlo ke změně použité účtovací metody – přijaté dary neúčtujeme na účet 6xx
přijaté dary (neboli výsledkově, proto ve výsledovce nevykazujeme přijaté dary), ale vykazujeme je v
rozvaze na účtě vlastní jmění 901)

V Těnovicích dne 15. 6. 2006

Karol Ryszard Sleczek

Bc. Petra Tučková

Ing. Petra Jarošová

