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1. Zasedání orgánů

Uskutečnily se celkem 4 zasedání rady spolku, a to ve dnech 30. ledna 2017, 30. května 2017, 15.
června 2017 a 19. září 2017. 

Dne 15. června 2017 členská schůze jednomyslně rozhodla o změně statutárních orgánů spolku: 
- ve funkci předsedy představenstva spolku byl potvrzen RNDr. Tomáš Beránek, CSc.
- ve  funkci  první  místopředsedy  představenstva  spolku  byla  Bc.  Martina  Matuštíková

nahrazena Ing. Danielou Hořínkovou 
- ve funkci druhého místopředsedy představenstva spolku byla Ing. Helena Ryšavá, Ph.D.

nahrazena Ing. Petrem Kohoutkem

Rada řešila zejména projekt Rekonstrukce po ničivém zemětřesení v Nepálu, tj. stavební tréninky
a projekt Vzdělání pro Nepál - především povolení pro stavbu škol (viz Jednotlivé projekty spolku). 

2. Členská základna

K 1. lednu 2017 se členská základna spolku skládala ze 35 řádných členů. 

Rada  Namasté  Nepál  na  svém zasedání  dne  30.  května  2017 přijala  dva  nové  členy:  Filipa
Horáčka a Danielu Hořínkovou. Zároveň přijala žádost Heleny Ryšavé o ukončení členství  a její
rezignaci na vykonávané funkce. 

K 31. prosinci 2017 se členská základna spolku skládala ze 36 řádných členů.

3. Pořádané a spolupořádané akce

14. prosince 2016 - 31. ledna 2017 

výstava Všechny barvy Nepálu 

-  čajovna  Kratochvíle,  Olomouc  -  na  vernisáži  přednáška  “Povídání  o  Nepálu”  -  Martina

Matuštíková

19. - 22. ledna 2017 

GO kamera

-  Výstaviště  BVV  Brno  -  přednáška  “Himálaj  jinak”,  výstava  “Posvátné  thangky”,  Nepálský

obchůdek,  nepálská  jídla  - Tomáš  Beránek,  Ludmila  Beránková,  Samuel  Lvončík,  Simona



Němčíková, Jan Švanyga

panely výstavy Posvátné thangky s Nepálským obchůdkem v pozadí na festivalu GO kamera

24. ledna 2017 

přednáška “Když se Nepál zatřásl”, filmy o zemětřesení 

- klubovna Dinosaurus, Praha - Tomáš Beránek

26. ledna 2017 

přednáška “Nepál - země pod Himálajem” 

- CMŠ Studánka, Praha - Tomáš Beránek, Ludmila Beránková

30. ledna 2017 

přednáška “Nepál” 

- ZŠ Senohraby - Martina Matuštíková

5. března - 25. června 2017 

výstava “Všechny barvy Nepálu”

- restaurace Golden Nepál, Brno, na vernisáži přednáška “Jak se žije v Nepálu” - Johan Žalud

7. března 2017 

přednáška “Nepál - země pod Himálajem”

- ZŠ Bezno - Tomáš Beránek, Ludmila Beránková

8. března až 9. dubna 2017 



výstava “Jazyk, písmo a tradiční kniha v Tibetu” 

- Městská knihovna Loket - výstava thanegk - Tomáš Beránek, Zuzana Ondomišiová

výstava Tibetské thangky na oslavách Losaru

11. března 2017 

Losar 2144

- Novoměstská radnice, Praha - Nepálský obchůdek, přednáška “Když se Nepál zatřásl”, filmy o

zemětřesení,  výstava  “Tibetské  thangky”  -  Tomáš  Beránek,  Ludmila  Beránková. Yveta

Scholzová

6. března - 12. května 2017 

výstava “Všechny barvy Nepálu”

- centrum InGarden, Praha, na vernisáži přednáška Jak se žije v Nepálu - Johan Žalud

18. - 19. března 2017 

festival Kolem světa

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

Záleská, Pavel Kříž, Anh Nguyen



Nepálský obchůdek na festivalu Kolem světa

28. března 2017 

přednáška “Když se Nepál zatřásl”, filmy o zemětřesení, Nepálský obchůdek 

- ÚMČ Praha 5 - Slivenec - Tomáš Beránek

3. - 5. dubna 2017 

festival tibetských filmů a filmů o Tibetu FLIM 

- kino Aero, Praha - Nepálský obchůdek - Tomáš Beránek, Ludmila Beránková

7. - 8. dubna 2017 

festival Volyňský rozcestník 

- Městské kino Volyně - Nepálský obchůdek - Tomáš Beránek, Ludmila Beránková

23. dubna - 8. května 2017 

výstava “Všechny barvy Nepálu” 

- zámek Nasavrky, na vernisáži přednáška Jak se žije v Nepálu - Johan Žalud



nabídka nepálských pokrmů na vernisáži výstavy Magický Himálaj v Brně 

20. května 2017 

- Muzejní noc Brno 

- Petrov - benefiční koncert chrámového sboru z Ashvillu, USA a Viktora Dyka; 

-  Technické  muzeum  -  Nepálský  obchůdek,  nepálská  jídla  - Tomáš  Beránek,  Ludmila

Beránková, Klára Šikulová, Samuel Lvončík, Jiří Zavadil

22. května 2017 

Nepálský večer 

- restaurace U Zedníků, Velká Bystřice - přednáška “Když se Nepál zatřásl”, filmy o zemětřesení,

Nepálský  obchůdek,  nepálská  jídla  - Tomáš  Beránek,  Ludmila  Beránková,  Filip  Horáček,

Richard Poltzer

23. května 2017 

přednáška “Nepál - země pod Himálajem”

- ZŠ Velká Bystřice - Tomáš Beránek

2. června 2017

Indický večer na Špilberku

- Brno - Nepálský obchůdek, nepálská jídla – Tomáš Beránek, Ludmila Beránková

 



19. června 2017

Indické pondělí v Brně

- Moravské náměstí a Technické muzeum - Nepálský obchůdek, nepálská jídla – Tomáš Beránek,

Ludmila Beránková

rituální obřad nepálského rinpočheho před Technickým muzeem v Brně

28. dubna - 30. září 2017 

výstava Magický Himálaj 

- Technické muzeum Brno - na vernisáži Nepálský obchůdek, nepálská jídla - Tomáš Beránek,

Ludmila Beránková, Michal Karkan

24. června 2017

ukončení výstavy “Všechny barvy Nepálu”

- Golden Nepál, Brno, přednáška “Okolo Manáslu - znovu po sedmi letech” - Johan Žalud

1. července 2017

přednáška “Jak se žije v Nepálu”

- LT Podhradní Lhota - Tomáš Beránek, Ludmila Beránková

 

4. července - 31. října 2017

výstava “Nepál - země tibetské thangky”

- zámek Holešov - Tomáš Beránek, Ludmila Beránková, Simona Němčíková

 



výstava “Nepál - země tibetské thangky” na zámku v Holešově

25. srpna 2017

Nepálský večer

- Velká Bystřice - přednáška “Netradičně Nepálem”, film “Když se Nepál zatřásl” - Richard Polzer, 

Tomáš Beránek, Ludmila Beránková

 

5.- 6. září 2017

Barevný festival na Kraví hoře

- planetárium Brno, přednáška “Dvě tváře Manáslu”, Nepálský obchůdek, nepálská jídla – Tomáš 

Beránek, Michal Karkan, Danča Kouřilová

 

9. září 2017

festival Barevná planeta

- Ústí nad Labem - Nepálský obchůdek  - Tomáš Beránek, Ludmila Beránková, Marta Frimmlová

 

14. září 2017

Nepálský večer

- zámek Holešov - přednáška “Jak se žije v Nepálu”, nepálská jídla, komentovaná prohlídka 

výstavy “Nepál - země tibetské thangky” - Tomáš Beránek, Ludmila Beránková



4. Jednotlivé projekty spolku

4.1. ÚSMĚV Z NEPÁLU

Již desátý rok se mohly nejchudší nepálské děti v horské oblasti země těšit podpoře od svých
(nejen) českých podporovatelů. Pouhých 500,- Kč měsíčně umožňuje získat vzdělání dětem, které

by o školní výuce jen marně snily během těžké dřiny při polních pracích. Díky získanému vzdělání
mají  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 celé jejich rodině. V rámci distribučního balíčku
děti dostávají školní potřeby, uniformu a dále také hygienické potřeby v dostatečném počtu pro
celou  rodinu.  Rovněž  obdrží  finanční  příspěvek  na  závěrečné  postupové  zkoušky  do  dalšího
ročníku. Ve škole se pak děti učí číst a psát v nepálštině a angličtině, matematickou gramotnost,
dále získávají všeobecný přehled ve vědách a společenských naukách, 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  285  dětí,  některé  z  nich  již  ukončily  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. 2017 byl 174 podporovaných školáků.

Ve školách proběhla podzimní distribuce batůžků se školními a hygienickými potřebami, předávaly
se i dopisy a balíčky od sponzorů a také výukové a sportovní pomůcky pro celou školu.

4.2. VZDĚLÁNÍ PRO NEPÁL

Vzdělání  pro  Nepál  je  hlavním  posláním  spolku  Namasté  Nepál.  Kromě  finanční  podpory
nejchudších dětí v projektu Úsměv z Nepálu se angažujeme i ve výstavbě či rekonstrukci škol a
rovněž podporou škol ve výuce anglického jazyka. Je všeobecně známo, že Nepál je velmi závislý
na turistickém ruchu a s tím je ruku v ruce spojena i jazyková dovednost místních obyvatel. Ten,
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 získat
nepodařilo.  Nicméně pokračoval fundraising i  projektová příprava dalších škol typu MELA, a to
zejména v distriktu Kábhrepalánčok a rovněž v horské oblasti distriktu Dolakha.



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.
A 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.

 

V roce 2017 do Nepálu prostřednictvím naší organizace vycestovalo celkem devět dobrovolníků
pomáhat s výukou angličtiny. Z toho byly čtyři studentky vyšší odborné školy sociální Caritas. Po
jednom  dobrovolníkovi  získaly  školy  v  Madán  Kudári  a  Simthalí-5,  o  dvě  dobrovolnice  byly
obohaceny školy v Simthalí-3 a v Sasodháře, tři dobrovolnice učily v Anaikotu.

Počet dobrovolníků se každoročně drží kolem průměru 10 účastníků. Na konci roku 2017 jsme
připravovali další čtyři dobrovolníky na výjezd do Nepálu v lednu 2018.

Na počátku roku 2017 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/

Podařilo se získat akreditaci projektu na Ministerstvu vnitra ČR, tudíž si dobrovolníci již mohou
zažádat  o platbu zdravotního pojištění  státem a rovněž odpracovaná doba se jim započítá do
systému důchodového pojištění.

Jmenovitě se do projektu v roce 2017 na jednotlivých školách zapojili tito dobrovolníci:

Sasodhára Malika Janahit Boarding School
únor - květen Markéta Vitáková výuka AJ
únor - květen Michaela Geržová výuka AJ

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


Anaikot Shree Bal Prativa Lower Secondary School
únor - květen Alena Matoušková výuka AJ
únor - květen Barbora Zelinová výuka AJ
září - listopad Eva Sekaninová výuka AJ

Madán Kudárí Shree Swasthani Lower Secondary School
2016 - duben Marek Začal výuka AJ a počítačů, sportovní hry, piknik,    finance

na záložní zdroj elektřiny, posty na facebookovém profilu
duben - červen Matěj Coufal výuka AJ, pomoc při zřízení laboratoře

Simthalí-5  Shree Arunoday Secondary School
2016 - únor Michal Pyszko výuka AJ, distribuce Knihy pro Nepál, piknik
2016 - květen Rostislav Černobíla výuka AJ, distribuce Knihy pro Nepál, piknik
září - listopad Daniela Dokulilová výuka AJ

Simthalí-3  Shree School
listopad - prosinec Petr Němčík výuka AJ, dovezení notebooku pro učitele
listopad - 2018 Eva Mezihoráková výuka AJ

blog, facebook a fotografie: https://smradinaceste.tumblr.com/

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

 

Po návratu z pobytu na nepálských školách dobrovolníci zpracovávají závěrečnou zprávu, ve které
uvádějí  své postřehy a  doporučení  pro  další  dobrovolníky  a  nápady užitečné  k  rozvoji  tohoto
projektu.

Projekt má v současnosti navázanou spolupráci s celkem devíti školami. Do školy Seti Devi Lower
Secondary School v Simthalí-3 se koncem roku vydali první dobrovolníci. Tato škola měla veliký
zájem  o  práci  dobrovolníků  a  její  představitelé  se  písemně  zaručila,  že  dobrovolníkům  bude
poskytnuto ubytování a strava zcela zdarma.

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


Dobrovolnický  program  je  obohacen  projektem  Kniha  pro  Nepál,  který  stále  zaznamenává
pozitivní  ohlasy  nejen  nepálských  škol,  ale  i  dobrovolníků.  Jedná  se  o  obrázkovou  nepálsko-
anglickou knihu/učebnici, podle které mohou dobrovolníky ve školách vyučovat. Namasté Nepál ji
vydalo s nechalo vytisknout díky sponzorským darům. Žákům je rozdávána zdarma a mají z ní
opravdu radost.

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 k 1. 1. 2017 podařilo získat přes 2,65 milionů Kč. Značnou měrou
přispělo i množství akcí pořádaných na podporu Nepálu.

V roce 2017 jsme navázali na aktivity z let 2015 a 2016 a dokončili jsme projekt školení seismicky
odolného stavění. Díky tomuto projektu budou moci nepálští zedníci a stavebníci, jakož i jednotlivé
domácnosti stavět nové domky tak, aby případné další otřesy přečkaly bez větších škod. Velmi nás
těší, že o tato školení je velký zájem, takže jsme je v některých lokalitách pořádali opakovaně a tím
mohlo dojít  i  ke kontrole,  zda místní  stavebníci  v  praxi  opravdu používají  naučené techniky a
metody. 

Během roku 2017 proběhla poslední tři  školení, čímž se celkový počet  školení vyšplhal na 16.
Těchto 16 školení obsahovalo 100 školících dnů a bylo při nich vyškoleno 514 frekventantů. Stejně
jako  v  předchozích  letech  školení  organizovali  a  vedli  naši  nepálští  spolupracovníci,  stavební
inženýři  Subáš  Thápa  a  Pudžan  Kárkí  a  manažer  Durga  Lama,  kteří  prošli  školením
organizovaným National Society for Earthquake Technology. Tím získali oprávněná k předávání
znalostí o seismicky odolném stavitelství dalším stavařům, zedníkům, ale i obyčejným lidem, kteří
si chtějí svépomocí znovu postavit svůj zbořený dům.

http://www.darcovskasms.cz/


 

Praktická část školení 

 

  Tabulka školení seismicky odolného stavění uskutečněných v roce 2017

č. termín místo distrikt počet 
účastníků

doba 
trvání

1 22.1. - 28.1.2017 Kusha Devi Kábhrepalánčok 27 7 dní
2 31.10. - 6.11.2017 Madan Kudari Kábhrepalánčok 38 7 dní
3 25.11. - 1.12.2017 Phoksingtar Kábhrepalánčok 36 7 dní



V rámci projektu “Rekonstrukce po zemětřesení” byla v březnu 2017 dokončena výstavba nových
toalet v areálu školy Shree Arunoday Secondary School v Simthalí podle plánů našich archetektů
Soni  Huberové a Jakuba Svatoně.  Stavba byla  financována z peněz získaných od Nadačního
fondu  Českého  rozhlasu  pro  projekt  „Pomáháme  Nepálu“.  Pro  další  využití  těchto  peněz  se
podařilo  po  dlouhých  průtazích získat  povolení  k  rekonstrukci  zemětřesením poškozené  školy
Shree Seti Devi Lower Secondary School v Doble, distrikt Rámečháp. Donor Český rozhlas však
bohužel  trval  na  vrácení  neprostavěných  peněz,  k  čemuž  došlo  v  květnu  2017,  a  na  účet
Nadačního fondu Českého rozhlasu byla odeslána zpět částka 1.038.511.- Kč.

4.4. NEPÁLSKÝ OBCHŮDEK

je projekt prodeje nepálského zboží, z jehož profitu je financována pomoc Nepálu. Celkem se v
roce 2017  uskutečnilo  13 akcí  spojených  s prodejem na stánku  Nepálského  obchůdku  a  čtyři
prodejní výstavy (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 2017 činí 37.135.- Kč.

Tibetské mísy z nabídky Nepálského obchůdku 



4.5. NETRADIČNĚ NEPÁLEM

je  projekt  cestování  po  Nepálu,  z jehož  profitu  je  financována  pomoc  nejchudším  nepálským
dětem.

V roce 2017 využilo nabídku netradičního cestování do Nepálu celkem 16 osob. Součástí projektu
byl i 9denní  charitativní trek 12 podnikatelů převážně z Moravy, kteří se pod vedením Tomáše
Beránka a dvou zkušených nepálských průvodců Rama Lamy a Laxmana Lamy vydali z městečka
Dhunčhe v oblasti Langtangu kolem posvátných jezer Gosaikund přes sedlo Laurebina (4610 m)
do Helambu. V rámci své cesty do Nepálu navštívili rovněž zemětřesením zničenou školu v horské
vesničce  Bigu,  distrikt  Dolakha,  na  jejíž  rekonstrukci  účastníci  treku  finančně  přispěli.  Malým
školákům z Bigu také přivezli školní pomůcky.

účastníci charitativního treku při výstupu do sedla Laurebina



4.6. 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 spolu s dalšími exponáty na zámku Holešov

V roce 2017 byla výstava vyvěšena v nepálské restauraci Golden Nepál v Brně, v centru InGarden
v Praze-Strašnicích, na zámku Nasavrky a v rámci výstavy “Nepál - země tibetské thangky” také
na zámku Holešov (viz kapitola Pořádané a spolupořádané akce).



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 výdaji ve výši 2 254 tisíc Kč a celkovými příjmy ve výši 1 469 tisíc

Kč.

Spolek  dosáhl  rozdílu  mezi  příjmy  a  výdaji  v  celkové  výši  -785 tis.  Kč.  Navýšit  výdaje  oproti

příjmům za  rok  2017 bylo  možné  díky  rezervám,  které  spolek  získal  jako  dary  na  pomoc  po

zemětřesení především během roku 2016.

Příjmová základna je tvořena především členskými příspěvky a dary. Výdaje pak ve valné většině

představují převody do Nepálu na rozvojové aktivity spolku, pomoc po zemětřesení, tj. stavební

tréninky a projekt Vzdělání pro Nepál - především povolení pro stavbu škol (viz Jednotlivé projekty

spolku), zbytek jsou náklady na činnost spolku.

● 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 2017 je daňová povinnost (daň z příjmu) vypočtena v celkové výši 0,- Kč.

Dne 15. června 2018 byla provedena kontrola účetnictví. 

Touto kontrolou nebylo zjištěno nesprávné a neoprávněné čerpání finančních prostředků. 

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

Kontrolu a revizní zprávu provedla v Praze dne 15. 6. 2018 Zdeňka Flousková.



7. Prezentace spolku ve sdělovacích prostředcích a na internetu

• v médiích:

• na internetu:

http://www.bambusovaskola.cz/

http://www.namastenepal.cz/

www.vsechnybarvynepalu.cz

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/

• na Youtube:

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

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
http://www.vsechnybarvynepalu.cz/
http://www.namastenepal.cz/
http://www.bambusovaskola.cz/


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

8. Poděkování

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

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

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


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/

