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1. Zasedání orgánů 

Uskutečnily se celkem 2 zasedání rady spolku, a to ve dnech 2. května 2018 a 13. srpna 2018. 

Rada  řešila  zejména  aktualizaci  projektu  Dobrovolníci  po  rezignaci  jeho  vedoucí  Martiny
Matuštíkové, pokračování projektu Rekonstrukce po ničivém zemětřesení v Nepálu,  tj.  stavební
tréninky, chybné fungování projektu Úsměv z Nepálu na nepálské straně a projekt Vzdělání pro
Nepál - především zahájení stavby nové školy (viz jednotlivé projekty spolku). 

2. Členská základna 

K 1. lednu 2018 se členská základna spolku skládala ze 36 řádných členů. 

Rada Namasté Nepál  na svém zasedání  dne 2.  května 2018 přijala  žádost  místopředsedkyně
představenstva  a  rady  spolku  Martiny  Matuštíkové  o  ukončení  členství  a  její  rezignaci  na
vykonávané funkce. 

K 31. prosinci 2018 se členská základna spolku skládala ze 35 řádných členů.

3. Pořádané a spolupořádané akce 

Zde uvádíme chronoligický přehled akcí, které náš spolek během roku pořádal nebo byl přizván

jako spolupořadatel či účastník. Akce přispěly k propagaci aktivit spolku i samotného Nepálu.

17. ledna 2018 

-  vernisáž  výstavy  “Na  střeše  světa”,  Stará  radnice  Městské  části  Praha  9  -   Nepálský

obchůdek, nepálská jídla - Tomáš Beránek, Ludmila Beránková, Iveta Scholtzová, Marek Začal

20. - 21. ledna 2018 

- festival GO kamera, Kongresová hala BVV, Brno - Nepálský obchůdek, nepálská jídla - Tomáš

Beránek, Ludmila Beránková, Lenka Čtvrtníčková, Romana Špačková



23. ledna 2018 

-  cestovatelský večer, čajovna Gulliver, Zlín - přednáška “Jak se žije v Nepálu”, film “Když se

Nepál zatřásl”, Nepálský obchůdek, nepálská jídla - Tomáš Beránek, Ludmila Beránková, Luděk

Machalíček

30. ledna 2018 

-  Nepálský večer,  Himálajské centrum, Praha - přednáška “Himálaj  -  domov sněhu” -  Tomáš

Beránek, Marek Začal, Magda Koubová

18. února 2018 

- oslavy tibetského nového roku Losar 2147 - Sněmovní 7, Praha - výstava thanegk, film “Když

se  Nepál  zatřásl”,  Nepálský  obchůdek,  nepálské  sladkosti  - Tomáš  Beránek,  Ludmila

Beránková, Vláďa a Alice Zelenkovi, Míša Kohoutková

výstava thanegk při oslavách Losaru 2147

20. února 2018 

- přednáška “Ganga - posvátná matka řeka” - klubovna Dinosaurus, Praha - Tomáš Beránek

27. února 2018 

- Nepálský večer, Himálajské centrum, Praha - přednáška “Svět mezi nebem a zemí” - Pavel Bém



28. února - 25. května 2018 

- výstava Příběh Tibetu, Muzeum Českého ráje v Turnově - součástí prodejní výstava thanegk z

Nepálského obchůdku - Zuzana Ondomišiová, Tomáš Beránek

10.-11. března 2018 

-  festival Kolem světa - výstaviště Letňany,  Praha - Nepálský obchůdek,  nepálské sladkosti  -

Tomáš Beránek, Ludmila Beránková, Iveta Scholzová, Anh Nquyen. Ondřejka Eleonora Černá

stánek Nepálského obchůdku na festivalu Kolem světa

27. března 2018 

- Nepálský večer, Himálajské centrum, Praha - přednáška “Dvě tváře Manáslu” - Tomáš Beránek

7. dubna 2018 

- festival Culturea, zámek Zlín - výstava Všechny barvy Nepálu, přednáška “Jak se žije v Nepálu”,

Nepálský obchůdek - Tomáš Beránek, Ludmila Beránková, Johan Žalud, Luděk Machalíček

15. dubna 2018 

-  oslavy nepálského nového roku Naya Barsa 2075 -  Dům národnostních menšin,  Praha -

Tomáš Beránek, Ludmila Beránková



stánek Nepálského obchůdku na nádvoří zlínského zámku na festivalu Culturea

17. - 18. dubna 2018 

-  festival  tibetských filmů FLIM -  kino Pilotů,  Praha - – Nepálský obchůdek, nepálská jídla -

Tomáš Beránek, Ludmila Beránková

24. dubna 2018 

- Nepálský večer, Himálajské centrum, Praha - přednáška “Nepalquake 3 roky poté”, film “Když se

Nepál zatřásl” - Tomáš Beránek

7. května 2018 

– vernisáž výstavy Magický Himálaj, výstaviště Liberec – Nepálský obchůdek, nepálská jídla -

Tomáš Beránek, Ludmila Beránková

28. května 2018 

– Trabantem napříč kontinenty – návštěva školy MELA 1 v nepálském Anaikotu – Johan Žalud,

Dan Přibáň a spol.



expedice Trabantem napříč kontinenty míří do Anaikotu

8. září 2018 

–  festival  Barevná  planeta,  Ústí  n.  L.  –  Nepálský  obchůdek  - Tomáš  Beránek,  Ludmila

Beránková, Anna Popelková, Alžběta Rothová, Marta Frimmelová

24. - 25. listopadu 2018 

– festival Kolem světa

-  hotel  Clarion,  Praha  -  Nepálský  obchůdek  -  Tomáš  Beránek,  Ludmila  Beránková,  Johan

Žalud, Anna Popelková, Alžběta Rothová, Dana Janů, Anh Nguyen

22. prosince 2018

–  exotické  Vánoce na  výstavě  Magický  Himálaj,  výstaviště  Liberec  –  Nepálský  obchůdek,

nepálská jídla - Tomáš Beránek, Filip Joneček



4. Jednotlivé projekty spolku

4.1. ÚSMĚV Z NEPÁLU 

Již od roku 2007 se mohou nejchudší nepálské děti v horské oblasti země těšit podpoře od svých
podporovatelů.  Pouhých 500,-  Kč měsíčně umožňuje  získat  vzdělání  dětem, které by o školní

výuce jen marně snily při těžké práci na poli. Vzdělání jim dává naději, že se vymaní z chudoby, do
které se narodily a která je v nepálské kastovní společnosti jejich údělem.

Projekt Úsměv z Nepálu pomáhá nejen dětem, ale i jejich rodinám. V rámci balíčku děti dostávají
nejen  školní  potřeby a uniformu,  ale  také hygienické potřeby v  dostatečném počtu  pro  celou
rodinu a finanční příspěvek na závěrečné postupové zkoušky do dalšího ročníku. Ve škole se pak
děti učí číst a psát v nepálštině  i  angličtině, matematickou gramotnost, dále získávají všeobecný
přehled, správné návyky v oblasti hygieny, zdraví, prevence nemocí, etiky a mezilidského soužití.
Kromě vzdělání je dětem poskytována pravidelná základní lékařská péče.

Do projektu bylo již registrováno 304 dětí, avšak většina z nich ukončila v tomto roce vzdělání, jiné
přestaly  navštěvovat  školu,  některým přestal  sponzor  posílat  podporu  a  tudíž  byly  z  projektu
vyřazeny a sháníme pro ně nového sponzora. Aktuální počet k 31. 12. 2018 byl 69 podporovaných
školáků.

adoptovní rodiče mohou “svým” dětem  nechat ušít trička s logem projektu

Ve školách proběhla jarní distribuce batůžků se školními a hygienickými potřebami, předávaly se i
dopisy a balíčky od sponzorů a také pomůcky pro celé školy.



4.2. VZDĚLÁNÍ PRO NEPÁL

Vzdělání  pro  Nepál  je  pilotním  projektem  spolku  Namasté  Nepál.  Kromě  finanční  podpory
nejchudších dětí v projektu Úsměv z Nepálu se  podílíme i ve výstavbě či rekonstrukci školních
budov a rovněž podporujeme školy ve výuce anglického jazyka a počítačových technologií.  Je
všeobecně známo, že Nepál je velmi závislý na turistickém ruchu a s tím je spojena i jazyková
znalost  místního obyvatelstva.  Kdo ovládá angličtinu má větší  šanci  se v turistickém průmyslu
prosadit a zajistit tak důstojnější životní příjem celé své rodině. 

4.2.1. Výstavba nových škol 

Zemětřesení v Nepálu mělo mj. vliv i na zpřísnění procesu povolování stavby škol. I přesto, že úsilí
jak  členů Namasté Nepál,  tak  i  spolupracujících  organizací  přímo v Nepálu bylo  zaměřeno na
jednání s úřady na různých úrovních, se povolení ke stavbě dalších tolik potřebných škol zatím
získat nepodařilo. Nutno však dodat, že jednání o povolení značně pokročila. Nicméně pokračoval
fundraising i projektová příprava dalších škol typu MELA, a to zejména v distriktu Kábhrepalánčok.

budování základů nově školy v Najágáunu

Při  své  jarní  návštěvě  Nepálu  byla  vedoucí  našeho  týmu  architektů  Soňa  Huberová  vedením
distriktu Kábhrepalánčok požádána o pomoc s rekonstrukcí zemětřesením poničených budov školy
Bindhabásiní  ve  vesnici  Najágáun,  VDC  Mandandeupur  -  4,  ležící  asi  25  km  východně  od
Káthmándú. Spolu se statikem Lukášem Blesákem, který tou dobou řídil opravné práce na škole
MELA #1 v Anaikotu, provedla lokální průzkum školy, sestávající ze tří provizorních, pro výuku silně
nevhodných budov, které byly vztyčeny na troskách původních staveb pobořených zemětřesením.



Ve spolupráci s nepálskou firmou  Sustainable Future Pvt. Ltd. zabývající se speciální technologií
staveb  z  hutněné  hlíny  vznikl  projekt  MELA  #3  -  rekonstrukce  školních  budov  v  Najágáunu,
předpokládající recyklaci použitelných původních stavebních prvků. Finanční zajištění stavby první
budovy bylo pokryto z veřejné sbírky Namasté Nepál na stavbu škol a z daru Nadace Martina
Romana. 

Stavba první budovy školy Bindhabásiní, zvaná  MELA  #3b, započala během listopadu 2018 pod
vedením zkušené architektky Jany Šeré. Nejprve bylo nutné demolovat provizorní stavbu a pak
udělat výkopy pro stabilní základy. Během prosince byly základy vybudovány a tak bylo možno
začít s přípravou hutnění zdí. Předpokládané dokončení stavby bylo stanoveno na duben 2019.

4.2.2. Dobrovolníci  

Jedním s cílů projektu Vzdělání  pro Nepál  je  prostřednictvím dobrovolnické činnosti  nabídnout
pomoc těm, kteří ji potřebují. Tedy i vesnickým školám v odlehlých oblastech nepálského venkova. 

Pomoc směřuje především nepálským školákům na jejich cestě za vzděláním. Naši dobrovolníci
pomáhají  s  výukou  anglického  jazyka,  ale  i  dalších  předmětů,  v  kterých  mohou  uplatnit  své
znalosti, např. výuka počítačů, zdravovědy, ekologie aj. Projekt je akreditován Ministerstvem vnitra
ČR.

Další dobrovolníci pak pomáhají na stavbě škol, pokud Namasté Nepál zrovna stavbu další školy
organizuje.  Tato  situace  nastala  na  jaře  v  Anaikotu  (drobné  opravy  stávající  školy)  a  během
podzimu v Najágáunu (celková rekonstrukce školní budovy - viz kap. 4.2.1. Výstavba nových škol).

V  roce 2018  do Nepálu  prostřednictvím naší  organizace  vycestovalo  celkem 11  dobrovolníků



pomáhat s výukou angličtiny. Po jednom dobrovolníkovi získaly školy v Madán Kudári a Teksingu,
o dvě dobrovolnice byly obohaceny školy v Anaikotu, Simthalí-3 a v Thápagáonu, tři dobrovolníci
učili angličtinu v Simthalí-5. S opravami nebo s budováním škol pomáhali čtyři dobrovolníci, z toho
tři z nich v Anaikotu a jeden v Najágáunu.

Počet dobrovolníků se každoročně drží kolem průměru 10 účastníků. V druhé polovině roku 2018
probíhala příprava dalších pěti dobrovolníků na výjezd do Nepálu v lednu a ůnoru 2019.

dobrovolnice Anna při výuce v Anaikotu

V roce 2018 do  Nepálu  prostřednictvím naší  organizace  vycestovalo  celkem  11 dobrovolníků
pomáhat s výukou angličtiny. Po jednom dobrovolníkovi získaly školy v Madán Kudári a Teksingu,
o dvě dobrovolnice byly obohaceny školy v Anaikotu, Simthalí-3 a v Thápagáonu, tři dobrovolníci
učili v Simthalí-5. S opravami či budováním škol pomáhali čtyři dobrovolníci, z toho tři v Anaikotu a
jeden v Najágáunu.

Počet dobrovolníků se každoročně drží kolem průměru 10 účastníků. V druhé polovině roku 2018
probíhala příprava dalších pěti dobrovolníků na výjezd do Nepálu v lednu a ůnoru 2019.

V první polovině roku 2018 byla opět aktualizována propagace projektu na Hedvábné stezce v tzv.
Help  Campu,  jež  je  hlavním  zdrojem,  z  kterého  se  dobrovolníci  rekrutují:
http://www.hedvabnastezka.cz/klub-hedvabna-stezka/help-camp-nepal-2017/

http://www.hedvabnastezka.cz/klub-hedvabna-stezka/help-camp-nepal-2017/


Jmenovitě se do projektu v roce 2018 na jednotlivých školách zapojili tito dobrovolníci:

Anaikot Shree Bal Prativa Lower Secondary School
únor - duben Anna Masnerová  výuka AJ
březen - duben Adam Voltr  pomoc s opravami školní budovy
březen - duben Zuzana Zmrzlíková      pomoc s opravami školní budovy
březen - květen           Lukáš Blesák řízení opravných prací na školní budově, průzkum  

možností stavby školy v Najágáunu
září - prosinec Barbora Málková  výuka AJ

Madán Kudárí Shree Swasthani Lower Secondary School
září - listopad              Jan Doležal výuka AJ a počítačů, sportovní hry, monitoring též na

školách v Bhaktapuru a Dahú

Najágáun Shree Bindhabasini Primary School
říjen - 2019 Jana Šerá  supervize rekonstrukce školní budovy

Simthalí-5  Shree Arunoday Secondary School
leden - březen Michaela Bičíková  výuka AJ
leden - březen Jan Vlach  výuka AJ a IT
září - prosinec Barbora Škařupová  výuka AJ

Simthalí-3  Shree Arunoday Secondary School
2017 - únor Eva Mezihoráková  výuka AJ, dovezení notebooku pro učitele

blog, facebook a fotografie: 
https://smradinaceste.tumblr.com/
https://www.facebook.com/smradinaceste/
https://imgtoon.com/user/smradi_na_ceste/7226780003

září - prosinec Vanda Vysloužilová  výuka AJ

Teksing Shree Antarastriya Yuba Barsa Lower Secondary School
leden - květen Jan Lalouček  výuka AJ

Thápagáon Shree Bhimeshwor Secondary School
leden - březen Pavla Sauerová  výuka AJ
září - prosinec  Petra Ježová  výuka AJ

https://imgtoon.com/user/smradi_na_ceste/7226780003
https://www.facebook.com/smradinaceste/
https://smradinaceste.tumblr.com/


nepálští školáci v Sasodháře s Knihou pro Nepál

Dobrovolníci po návratu z působení na nepálských školách zpracovávají závěrečnou zprávu, ve
které uvádějí svoje postřehy a doporučení pro budoucí dobrovolníky i podněty využitelné k dalšímu
vylepšení projektu.

Namasté  Nepál má v současnosti  navázanou spolupráci  s  celkem devíti  školami  v  distriktech
Kábhrepalánčok,  Rámečháp  a  Mjagdí.  Rovněž  další školy  projevily velký  zájem  o  výuku
dobrovolníků, což dokládá smysluplnost celého  projektu. Proto byla zahájena jednání s několika
dalšími školami o podmínkách vysílání dobrovolníků.

Dobrovolnický program obohacuje projekt  Kniha pro Nepál,  který stále zaznamenává pozitivní
ohlasy nejen nepálských škol, ale i dobrovolníků. Jedná se o obrázkovou tematicky zaměřenou
nepálsko-anglickou učebnici, která slouží jako vítaná pomůcka při výuce dobrovolníků ve školách.
Kniha byla sestavena, vydána a vytištěna  Namasté Nepál díky sponzorským darům. Žákům je
rozdávána zdarma a s velkou radostí s ní pracují.

4.3. REKONSTRUKCE PO ZEMĚTŘESENÍ   

Projekt je financován z veřejné sbírky s účtem číslo 449 449 449 / 0600 a také s dárcovskými SMS
ve tvaru DMS NAMASTE 30, 60 n. 90 na číslo 87 777, cena DMS je 30, 60 n. 90 Kč (vždy o 1 Kč
méně putuje na pomoc Nepálu; více na http://www.darcovskasms.cz/). Na zemětřesení naši dárci
nezapomněli, a tak se nám podařilo získat  téměř  2,75 milionů Kč. Značnou měrou přispělo  také
množství akcí pořádaných na podporu Nepálu.

http://www.darcovskasms.cz/


V prvním kvartále roku 2018 jsme uzavřeli projekt školení seismicky odolného stavění. Díky tomuto
projektu budou moci nepálští zedníci a stavebníci, jakož i jednotlivé domácnosti stavět nové domy
tak, aby přečkaly případné další otřesy bez větších škod. O tato školení byl velký zájem, celkový
počet školení se vyšplhal na 16. Těchto 16 školení obsahovalo 100 školících dnů a bylo při nich
vyškoleno 514 frekventantů. Náklady na vyškolení jednoho frekventanta činily necelých 2000 Kč.
Zbylé finanční  prostředky budou využity na další  projekty týkající  se obnovy po zemětřesení  -
především na rekonstrukci škol pobořených zemětřesením

.

rekonstrukce domu v Simthalí podle školení seismicky odolného stavění

Díky dotacím nepálské vlády na obnovu domů nastal v Nepálu během roku 2018 velký stavební
boom. Při průchodu vesnicemi, kde naše stavební tréninky probíhaly, neunikne zkušenému oku
dodržování zásad seismicky bezpečných technologií při rekonstrukci zemětřesením poškozených
domů, na rozdíl od lokalit, kde se školení neuskutečnila. Díky tomu lze tento projekt hodnotit jako
vysoce přínosný pro nepálský venkov.

4.4. NEPÁLSKÝ OBCHŮDEK 

je projekt prodeje nepálského zboží, z jehož profitu je financována pomoc Nepálu. Celkem se v
roce  2018 uskutečnilo  10 akcí  spojených  s prodejem  na  stánku  Nepálského  obchůdku  a  pět
prodejních výstav (viz Pořádané a spolupořádané akce). 



Další  prodej nepálského zboží  probíhal prostřednictvím   e-shopu na stránkách spolku.  Celkový
výtěžek z prodeje v Nepálském obchůdku za rok 2018 činí 21.519.- Kč.

Zboží nabízené Nepálským obchůdkem 

4.5. VŠECHNY BARVY NEPÁLU 

je  projekt  putovní  prodejní  výstavy velkoformátových fotografií  z himálajské přírody i  ze života
obyčejných lidí v Nepálu dnes již od devíti autorů (Klára Jakešová, Zuzana Jeriová, Lukáš Kolísko,
Zlata Kolísková, Marek Matuštík, Jan Pradáč, Jaroslav Volšický, Dagmar Vyhnálková a Jan Žalud).
Všichni autoři se rozhodli věnovat veškerý výtěžek z prodeje svých fotografií ve prospěch projektu.
Cílem projektu je získat finanční prostředky na výstavbu nové základní školy v chudém horském
regionu Nepálu.

Výstava putuje po České republice již od března roku 2011 a dosud získané prostředky byly zatím
použity na výstavbu školy typu MELA v nepálské vesnici Mahádevtár (dokončené roku 2015), která
nese název Shree Rangeen Nepal Primary School MELA 2 (tedy základní škola Všechny barvy
Nepálu, viz Výroční zpráva 2015).



vystavené fotografie na festivalu Culturea v prostorách zámku ve Zlíně

V roce 2018 fotografie z výstavy byly průběžně používány jako dekorace u jiných proběhlých akcí,
výstava nebyla nikde samostatně prezentována. Další kolo putování výstavy VBN po městech je
plánováno až na rok 2019.



5. Zpráva o hospodaření – výkaz zisku a ztráty 



6. Zpráva kontrolní komise 

Organizace

Namasté Nepál, z.s.

Jílovská 1150/41, 142 00 Praha 4, Česká republika

IČ: 27 05 68 81, DIČ: CZ 27 05 68 81

● Finanční prostředky

Spolek hospodařil s celkovými příjmy ve výši 2 537 tisíc Kč a celkovými výdaji ve výši 2 509 tisíc
Kč. Podrobněji zpráva o hospodaření.

Spolek dosáhl rozdílu mezi příjmy a výdaji v celkové výši 28 tis. Kč.

Výnosy účetní  jednotky  tvořily  v  roce 2018 příjmy z darů,  veřejných  sbírek,  prodeje  drobných
předmětů a  členských  příspěvků.  Náklady  účetní  jednotky  jsou  tvořeny zejména příspěvky  na
podporu  nepálských  dětí  a  na  výstavbu  škol  v  Nepálu,  v  roce  2018  byla  činnost  zaměřena
především na výstavbu a opravy škol.

Účetní jednotka nevykonává soustavnou hospodářskou činnost.

Účetní jednotka nemá stálé zaměstnance.

Účetní jednotka nemá hmotný ani nehmotný majetek.

Účetní jednotka účtuje v cizích měnách.

Účetní jednotka nemá významné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti.

● Hospodaření a revize účetnictví

Vedením účetnictví je na základě smlouvy dodavatelským způsobem pověřena Petra Janáková,
která je rovněž zodpovědná za Účetní uzávěrku a zpracování daňového přiznání.

Za období roku 2018 je daňová povinnost (daň z příjmu) vypočtena v celkové výši 0,- Kč.

Touto kontrolou nebylo zjištěno nesprávné a neoprávněné čerpání finančních prostředků.

Všechny  finanční  prostředky  byly  vynaloženy  v  souladu  se  stanovami  sdružení.  Z  provedené
kontroly nevyplynula žádná opatření k nápravě.

Kontrolu a revizní zprávu provedla v Praze dne 10. 6. 2019 Zdeňka Flousková a Soňa Pejcharová.



7. Prezentace spolku ve sdělovacích prostředcích a na internetu 

• v médiích:

Namasté Nepál - pomoc lidem pod Himálajem. In: Svět outdooru, č.4/2018, str. 59

• na internetu:

http://www.bambusovaskola.cz/

http://www.namastenepal.cz/

www.vsechnybarvynepalu.cz

https://www.pohora.cz/38502-namaste-nepal-pomoc-lidem-pod-himalajem/

http://www.imagekhabar.com/samachar/detail/50254/29/.meroml

http://www.rozhlas.cz/nepal/osbirce/_zprava/1490186

http://www.rozhlas.cz/informace/press/_zprava/cesky-rozhlas-zahajil-sbirku-na-pomoc-nepalu--
1491607

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/host/_zprava/1492165

http://www.rozhlas.cz/zpravy/asieaustralie/_zprava/1501395

http://www.rozhlas.cz/zpravy/asieaustralie/_zprava/1500314

http://namastenepal.rajce.idnes.cz/

http://www.pohora.cz/obzory/program-2014/17099-sdruzeni-namaste-nepal/

• na Facebooku:

https://www.facebook.com/namastenepalcz/

https://www.facebook.com/RangeenNepal?fref=ts

https://www.facebook.com/chhyarpa?fref=ts

https://www.facebook.com/groups/NN.Volunteers/

https://www.facebook.com/TransTrabant

https://www.facebook.com/TransTrabant
https://www.facebook.com/groups/NN.Volunteers/
https://www.facebook.com/chhyarpa?fref=ts
https://www.facebook.com/RangeenNepal?fref=ts
https://www.facebook.com/namastenepalcz/
http://www.pohora.cz/obzory/program-2014/17099-sdruzeni-namaste-nepal/
http://namastenepal.rajce.idnes.cz/
http://www.rozhlas.cz/zpravy/asieaustralie/_zprava/1500314
http://www.rozhlas.cz/zpravy/asieaustralie/_zprava/1501395
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/host/_zprava/1492165
http://www.rozhlas.cz/informace/press/_zprava/cesky-rozhlas-zahajil-sbirku-na-pomoc-nepalu--1491607
http://www.rozhlas.cz/informace/press/_zprava/cesky-rozhlas-zahajil-sbirku-na-pomoc-nepalu--1491607
http://www.rozhlas.cz/nepal/osbirce/_zprava/1490186
http://www.imagekhabar.com/samachar/detail/50254/29/.meroml
https://www.pohora.cz/38502-namaste-nepal-pomoc-lidem-pod-himalajem/
http://www.vsechnybarvynepalu.cz/
http://www.namastenepal.cz/
http://www.bambusovaskola.cz/


• na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=SaeySWfxXRc  film Úsměv z Nepálu

https://www.youtube.com/watch?v=RdrvwGZZWaY film o bambusové škole MELA2 v 
Mahádevtáru

https://www.youtube.com/watch?v=zh35UF-ohC0 film o humanitární pomoci Namasté Nepál a 
DCWC bezprostředně po zemětřesení

https://www.youtube.com/watch?v=zyb-6y4ynUI film o nepálské vesnici Simthálí 6 týdnů po 
zemětřesení

https://youtu.be/j1niYgGOw1k film “Když se Nepál zatřásl” o následcích zemětřesení a 
bambusových školách

https://www.youtube.com/watch?v=DuJi-a102N8 film o podpoře školního vzdělání nepálských dětí 

https://www.youtube.com/watch?v=UqamWzeOkAU film o školení stavebníků jak stavět seismicky 
odolné domy

https://www.youtube.com/watch?v=UqamWzeOkAU
https://www.youtube.com/watch?v=DuJi-a102N8
https://youtu.be/j1niYgGOw1k
https://www.youtube.com/watch?v=zyb-6y4ynUI
https://www.youtube.com/watch?v=zh35UF-ohC0
https://www.youtube.com/watch?v=RdrvwGZZWaY


8. Poděkování

Spolek  Namasté  Nepál  touto  cestou  děkuje  všem  svým  členům,  příznivcům,  sympatizantům,
podporovatelům a v neposlední řadě sponzorům. Bez jejich práce, úsilí a financí by naše pomoc
Nepálu nebyla uskutečnitelná.

Titulní strana kalendáře Namasté Nepál na rok 2018



9. Kontaktní a identifikační údaje

název organizace Namasté Nepál, z.s.

datum registrace 23.2.2007 u Ministerstva vnitra

pod číslem jednacím VS/1-1/66704/07-R

zapsána ve Spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze 

pod spisovou značkou L 17487

sídlo organizace Jílovská 1150/41, 142 00 Praha 4, Česká republika

statutární zástupci RNDr. Tomáš Beránek, CSc.

Ing. Daniela Hořínková

Ing. Petr Kohoutek

telefon +420 222 955 197

e-mail info@namastenepal.cz

IČO 27 05 68 81

DIČ CZ - 27 05 68 81

bankovní spojení Moneta Money Bank

čísla účtů:

veřejná sbírka školy 756 756 756 / 0600

veřejná sbírka zemětřesení 449 449 449 / 0600

provoz organizace 641 641 641 / 0600

Úsměv z Nepálu 129 929 929 / 0600

webové stránky www.namastenepal.cz

http://www.namastenepal.cz/

