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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 2006 jsme dostavovali interiér domu meditačního centra (dále jen MC)
v Těnovicích. Pokračovala rekonstrukce MC Vyhlídky u Českých Budějovic. Koupili
jsme nový meditační objekt v Beskydech MC Troják za jeden milion korun. Bylo
nalezeno vhodné místo v Bavorsku pro Evropské centrum.
3) V průběhu celého roku získal Fond celkem 3 167 277 Kč na příspěvcích a darech.
Dary od fyzických osob nad 10 tis. Kč:
Beránková
Botková
Březík
Buksa
Bureš
Černá Veronika
Dittrich
Dušková
Formánek
Fridrich
Holzman
Jarošová
Kavan
Randulová
Roháčová Lenka
Ryantová
Sladký
Suchý
Škrabalová
Tučková
Unučka
Žabčíková

26 750
31 600
30 000
39 300
23 000
31 100
108 000
44 800
39 900
12 000
24 800
46 300
67 200
10 800
11 200
20 500
27 376
11 111
30 000
16 100
25 600
11 000

Klásek
Koubková
Kvapil
Lauš
Macoun
Melichar
Melničák
Mlýnek
Němeček
Nikolov
Nová
Novotný
Pešta
Rypl
Seifertová
Sikora
Snášel
Sýkora
Vejmelek
Vykoukal
Zuzák

34 148
25 416
17 200
119 800
11 324
41 000
22 500
15 000
33 000
50 000
20 000
14 984
40 000
20 900
27 000
61 000
273 000
39 500
17 000
30 000
20 216
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Dary od právnických osob:
Společnost Diamantové Cesty
Evropské vzdělávací centrum
firma Kubečka
Ogmin s.r.o.
Neptun Plzeň

293 000 Kč
16 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
14 000 Kč

Struktura dárců:
Fyzické osoby
sbírky a ostatní
Právnické osoby
Celkem

2 506 297 Kč
237 980 Kč
423 000 Kč
3 167 277 Kč

Struktura příjmů z darů dle projektů:
MC Těnovice : 269 856 Kč
Stúpa Těnovice: 119 982 Kč
MC Brno: 621 270 Kč
MC Vyhlídky: 864Kč
MC Troják: 1 149 150Kč
Projekt Evropské centrum: 12 184 Kč
Projekt Gompa Praha: 979 339 Kč
MC Mangútovo: 4 500 Kč
MC Nagodzice: 1 108 Kč
Tilopa Institut: 5 000 Kč
Stúpa Řecko: 864 Kč
Dar na provoz: 3 160 Kč
4) Provozní náklady na činnost Fondu byly i nadále udržovány na minimální úrovni.
Celkové provozní náklady byly 242 tis, což je 8,24% 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 2006 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.
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5) Navzdory snahám o zúžení správní rady NFN a tak zefektivnění jejího fungování se
vzhledem k administrativním průtahům nepodařilo toto uskutečnit v letošním roce.
Nadále zůstává NFN ve složení:
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 2006:
•

dokončena stavba, připravena ke kolaudaci,

•

přestavba skladové chatky na meditační retreatovou chatku,

•

úprava stropní konstrukce z důvodu větší požární bezpečnosti,

•

projektové práce z důvodu územního řízení – rozšíření areálu těnovického centra,
podání na stavební úřad,

•

v červnu se uskutečnil úspěšný mezinárodní kurz Velká pečeť s lamou Ole
Nydahlem za účasti cca 1000 lidí,

•

v červenci proběhl třetí ročník Malého letního kurzu, kterého se zúčastnilo cca 300
návštěvníků,

•

během celého roku zde proběhlo několik víkendových meditačních kurzů,

•

proběhl další silvestrovský kurz s účastí na silvestrovském běhu ve Spáleném
Poříčí organizovaném místní organizací Sokola.
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Meditační centrum Vyhlídky (MC Vyhlídky)
•

Meditační centrum Vyhlídky začalo svou rekonstrukci v roce 1999, kdy bylo
zakoupeno. Nemovitost je pronajata Buddhistické kulturní společnosti (BKS), která
rekonstrukci provádí a zároveň se stará o chod centra a organizaci akcí.

•

Rok 2006 byl znovu bohatý na aktivity i na posun v rekonstrukci. Již od roku 2005 je
využívána velká meditační místnost v patře pravého křídla domu a značně pokročila
výstavba společenské místnosti (s budoucím názvem „Garuda klub“) v přízemí
pravého křídla. Tento prostor by měl fungovat jako místo pro setkávání, společná
kuchyně a jídelna a postupně by k němu mělo přibýt i sociální zázemí. Pro rok 2007 je
nutné zajistit finanční prostředky pro dokončení této společenské místnosti – zejména
topení, podlahy, rozvodů vody a elektřiny a vybavení.

•

Pro společné fungování a podporu organizovaných akcí je nadále využívána kuchyně
a dvě koupelny v přízemí pravého křídla domu. Ukazuje se však, že pro větší akce
jsou tyto již nedostačující. Ve zbytku pravého křídla bylo zbudováno několik
obytných prostorů, kde nyní žije 10 obyvatel a další přijíždějí na přechodnou dobu.
Stálí obyvatelé zajišťují provoz a organizaci akcí v rámci fungování Buddhistické
kulturní společnosti.

•

V roce 2006 Buddhistická kulturní společnost získala grant na činnost od České
agentury Mládež. Tyto prostředky byly využity zejména na druhý ročník Poklonového
maratonu, letní kurz malování thanek, další kurzy s cestujícími učiteli a přípravu
materiálu na plnění sošek. Část grantu byl využit pro slovenské partnery a přípravu
mezinárodního pracovně-meditačního kurzu ve slovenském centru Mangútovo.

•

Zřejmě nejvýznamnější akcí v roce 2006 byla přednáška lamy Oleho v Českých
Budějovicích a jeho následná návštěva centra Vyhlídky. Dalšími velkými akcemi byl
již zmíněný Poklonový maraton, další intenzivní několikadenní praxe na Buddhu
Medicíny pod vedením Anny Elizabeth Bach, týdenní kurz malování ikonografických
svinovacích obrazů pod vedením malíře Denzong Norbua a 10 dalších větších
víkendových akcí věnovaných praxi a naukám.

1) Finance v roce 2006
Příjmy:

(zaokrouhleno)

dary a vlastní zdroje

444700

kurzy

235400

grant Mládež

106500

CELKEM

786600
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Výdaje:

stavba

319200

služby

57400

kurzy

192000

opravy + nářadí

95100

provoz

57000

ostatní

53500

CELKEM

774200

BKS účtuje v daňové evidenci podle zákona č.563/1991 Sb.
•

Bylo započato jednání s obecním úřadem v obci Jivno o vybudování čističky
odpadních vod pro celou část obce Vyhlídky.

Pro NFN zpracovala Květa Švédová.
Meditační centrum Brno (MC Brno)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Počátek 2006 – zapracování námětů a připomínek návštěvníků a uživatelů centra
k architektonickému návrhu.
Leden – květen - provedena architektonická studie.
Duben 2006 – schůzka s místostarostou městské části paní Tůmovou, představení
projektu, plánů a rozvoje, získání příslibu morální i jiné podpory ze strany městské
části.
Květen - předběžný souhlas stavebního úřadu s provedením rekonstrukce.
Květen – září – zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební
povolení.
Květen – září – příprava dokumentace k založení o.p.s. Brno.
Září – založení o.p.s. Brno za účelem realizace projektu.
Září – prosinec – výběrová řízení na subdodavatele na provedení jednotlivých děl
(vodoinstalace, elektroinstalace, plyn, kanalizace, pokrývačské práce, vlastní stavbu).
Na základě konzultací s fundraiserkou budeme usilovat o získání grantu
ze strukturálních fondů EU (období 2007-13) - příprava projektu k podání grantové
žádosti při vyhlášení výzvy během roku 2007.
Konec 2006 – zajištěn příslib bezúročné půjčky 20 milionů pro stavbu centra od
nadace Milující oči
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Meditační centrum Troják (MC Troják)
•

•

•

•

Meditační centrum Troják je výsledkem projektu Moravské meditační centrum. Cílem
tohoto projektu bylo získat nemovitost v klidném přírodním prostředí, kde by bylo
možné vybudovat místo pro pořádání meditačních kurzů, individuální meditaci v
ústraní a další aktivity.
Projekt nabyl konkrétní podoby po letním kurzu v Těnovicích v roce 2006, kde jsme
dostali požehnání lamy Oleho Nydahla a po několikaměsíčním hledání jsme objevili
dům v malebné valašské krajině v obci Hošťálková u Vsetína. Místo splňuje všechny
naše požadavky - dům na samotě, který je svou polohou snadno dostupný z celé
Moravy, je dostatečně prostorný, nabízí možnosti přestavby a zejména se nachází
uprostřed nádherné přírody. Jeho koupě byla uskutečněna v polovině listopadu 2006.
Vznik samotného Meditačního centra Troják se datuje k 26. 11. 2006, kdy došlo
k fyzickému předání nemovitosti od její předešlé majitelky. Na konci téhož roku zde
proběhl první meditační kurz, jehož se zúčastnilo téměř 60 lidí. Akci předcházely
drobné úpravy uvnitř domu a nespočet úklidových prací.
V současnosti vzniká projekt, v jehož rámci bude dům přizpůsoben akcím pro více lidí
a upraveno i jeho okolí. Projekt je prozatím ve fázi konzultací s architekty, stavebními
inženýry a dalšími odborníky. Dále také usilujeme o koupi přilehlých pozemků
směrem ke hřebeni. Do projektu je nyní zapojeno přibližně 30 lidí a tento počet
neustále narůstá.
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B: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NADAČNÍHO FONDU NYDAHL K 31. PROSINCI 2006
I. Tvorba hospodářského výsledku
běžné období

minulé období

Poskytnuté příspěvky a granty

63
39
77
4
137
60

152
39
59
0
68
0

Náklady celkem

380

318

Tržby z prodeje služeb
Přijaté dary a sbírky

75
2
2

175
33
0

Výnosy celkem

79

208

Zisk z běžného roku

-301

-110

Peněžní prostředky
Poskytnuté zálohy

1416
3007
2655
25

1353
2071
659
35

AKTIVA - celkem

10872

7927

Základní jmění

Zisk z běžného období

10
0
6609
-301

10
0
6971
-110

PASIVA - celkem

10872

7927

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Nákup služeb
Kurzové ztráty
Jiné ostatní náklady

Ostatní příjmy - úroky

II. Rozvaha - Bilance
Pozemky
Pořízení investic

Půjčka - Robert Stadtherr
HV minulých let

V Těnovicích dne 15. 6. 2007
Karol Ryszard Sleczek

Bc. Petra Tučková

Ing. Petra Jarošová
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C: ZPRÁVA DOZORČÍ RADY DÁRCŮM NADAČNÍHO FONDU O ČINNOSTI
V ROCE 2006

Vážení dárci nadačního fondu,
pro nás jako členy dozorčí rady je ctí, že se můžeme připojit ke zprávě za tak úspěšný rok,
jakým byl rok 2006 pro nadační fond a projekty, jež mohl díky Vaší štědrosti podpořit.
V uplynulém roce jsme obdobně jako od svého ustanovení úzce spolupracovali se správní
radou nadačního fondu, byli informováni o všech krocích, měli možnost podílet se na
přijímání rozhodnutí členy správní rady a měli přístup ke všem potřebným informacím i
dokumentům souvisejícím s činností nadačního fondu.
Kromě úspěchů dosažených projekty, na kterých se nadační fond podílí dlouhodobě,
nás zejména těší podpora nového projektu – Moravského meditačního centra – jež vedlo
k založení nového Meditačního centra Troják, a dále založení Společnosti buddhismu
Diamantové cesty – linie Karma Kagjü, centrum Brno, o.p.s., jež bude v budoucnu zajišťovat
rekonstrukci místního meditačního centra, aby toto vyhovovalo potřebám lidí z Brna
a přilehlého regionu. Relativně samostatný subjekt, jakým obecně prospěšná společnost je,
by dle našeho názoru měl zajistit pružné fungování a reagování na potřeby projektu a zároveň
podnítit aktivitu a iniciativu samotných praktikujících, pro něž je investiční záměr určen
a realizován.
V průběhu uplynulého roku neshledala dozorčí rada ve fungování nadačního fondu
žádné pochybení. Naopak dle názoru členů dozorčí rady reaguje správní rada pružně a
zároveň s rozmyslem, což vede k rozvoji podporovaných projektů.
Domníváme se, že se nadačnímu fondu daří naplňovat poslání, které si jeho
zakladatelé předsevzali, přičemž to jakým způsobem a do jaké míry své cíle realizuje, je
především Vaší zásluhou. Proto mnohokrát děkujeme za všechny dary určené na rozvoj
projektů nadačního fondu. Budeme se i nadále snažit, abychom si zasloužili Vaši důvěru a
napomohli uskutečnění projektových záměrů.

Ing. Petr Loskot

Mgr. Ing. Anna Francová

