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1. Zasedání orgánů

Uskutečnily se celkem čtyři zasedání Rady spolku, a to ve dnech 7. března 2020, 15. května 2020,
28. září 2020 a 3. prosince 2020.

Rada řešila zejména působení spolku v době omezení kvůli koronavirové pandemii a zabezpečení
veřejné sbírky na pomoc hladovějícím rodinám v Nepálu (viz jednotlivé projekty spolku).

2. Členská základna

K 1. lednu 2020 měla členská základna spolku 35 řádných členů.

Na začátku února byli neaktivní členové a členové neplatící členské příspěvky vyzváni ke zvážení
svého setrvání jako řádní členové spolku Namasté Nepál.

Výsledek:

- 2 řádní členové - Milan Kohout a Lenka Vlková - požádali o zrušení členství.
- 6 řádných členů - Zuzana Škodová, Jan Bartončík, Petr Kostner, Martina Kostnerová, Mirka

Neužilová a Eva Vojáčková - požádali o převedení řádného členství na členství
sympatizující.

- 10 řádných členů - Eliška Kyselová, Jan Setnička, Blanka Rigo, Pavlína Procházková,
Dana Pašková, Oskar Lažanský, Michal Svačina-Dobrý, Eva Vondrusová, Aneta Kantorová
a též Hana Sikorová ani po několika urgencích nereagovali.

Všem 18 uvedeným řádným členům Rada spolku na svém zasedání dne 7. dubna 2020 ukončila
řádné členství a zaslala jim poděkování za všechno, co pro Namasté Nepál a potažmo i pro Nepál
vykonali. Dále 6 z nich schválila jejich žádost o sympatizující členství.

Rada spolku dne 7. dubna 2020 přijala Markétu Vitákovou jako svoji 46. řádnou členku.

Rada spolku dne 15. května 2020 přijala Annu Popelkovou jako svoji 47. řádnou členku.

K 31. prosinci 2020 se členská základna spolku skládala z 19 řádných a 6 sympatizujících členů.



3. Pořádané a spolupořádané akce

Z důvodu omezení omezení kvůli koronavirové pandemii musela být většina plánovaných akcí

zrušena, tudíž spolek Namasté Nepál uspořádal jen minimum akcí oproti předchozím rokům.

20. - 21. ledna 2020

– festival GO kamera, hala BVV, Brno – Nepálský obchůdek, nepálská jídla – Tomáš Beránek,

Ludmila Beránková, Bára Čuhelová, Matěj Čuhel, Klára Hamplová, Barbora Bubnová, Markéta

Vitáková

3. února 2020

– cestovatelský večer, klubovna ZO ČSOP Dinosaurus, Praha – přednáška "První nepálská

hřebenovka" – Tomáš Beránek, Daniela Hořínková, Milena Káliková



slavnostní odhalení pamětní desky na škole MELA 3b v Najágáunu

11. února 2020

- slavnostní otevření školy MELA 3b, Najágáun, distrikt Kábhrepalánčok, Nepál - Míša

Kohoutková, Jarda Kejř

28. února 2020

– oslavy tibetského nového roku Losar 2147 – Novoměstská radnice Praha – výstava thanegk,

Nepálský obchůdek - Tomáš Beránek, Anna Popelková, Michaela Bičíková, Michaela

Suchánková, Eliška Andělová, Petr Holub

27. května 2020

– online seminář dobrovolníků VOŠ Charitas, Olomouc – Tomáš Beránek, Barbora Bubnová,

Julie Svobodová

4. července 2020

– festival Eastern Tunes, Mikulášovice - Nepálský obchůdek, nepálské jídlo - Tomáš Beránek,

Ludmila Beránková, Johan Žalud, Iva Gottsteinová, Naďa Kafková

stánek Nepálského obchůdku a nepálských kuchařů spolu s pecí tandúrí (vpravo) na festivalu Eastern Tunes



29. srpna 2020

- festival Barevná devítka, Praha - Podvinní - Nepálský obchůdek, nepálské jídlo - Tomáš

Beránek, Alice a Vláďa Zelenkovi

upoutávka na sbírku na potravinovou pomoc Nepálu ve stánku Nepálského obchůdku

na festivalu Barevná devítka

30. září 2020

– cyklus Rozvojové středy – Stavební fakulta ČVUT, Praha –- online přednáška “Jak jsme

v Nepálu stavěli školu” - Míchaela Kohoutková https://www.youtube.com/watch?v=Cdmxk907uu4

https://www.youtube.com/watch?v=Cdmxk907uu4


4. Jednotlivé projekty spolku

4.1. ÚSMĚV Z NEPÁLU

Již od roku 2007 se mohou nejchudší nepálské děti z odlehlých horských oblastí země těšit
podpoře od svých sponzorů, tzv. “adoptivních rodičů”. 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.

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



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 celkem registrováno 310 dětí, avšak většina z nich již ukončila základní vzdělání,
jiné přestaly navštěvovat školu (většinou z rodinných důvodů - stěhovaní, nutnost pracovat, sňatek
atd.). Aktuální počet k 31. 12. 2020 byl 70 podporovaných školáků.

z distribuce školních a hygienických potřeb - listopad 2020

Školní rok byl vzhledem ke koronavirovým opatřením velmi zkrácen, většinu roku byly školy
zavřené a pohyb po Nepálu omezen, což mělo za následek, že jarní distribuce pomůcek musela
být zrušena. K otevření škol došlo až v říjnu a krátce po otevření proběhla také distribuce - v roce
2020 tedy jediná. Celá akce proběhla za přísného dodržování hygienických nařízení, k dispozici
všem byly roušky a dezinfekce a místo klasických hromadných slavností žáci přicházeli v malých
skupinách.

Částka z neuskutečněné jarní distribuce byla převedena do roku 2021 a budou za ní nakoupeny



extra hygienické a školní pomůcky dle aktuální situace a potřeb rodin.

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 na výstavbě nových školních budov či
na rekonstrukci pobořených katastrofálním zemětřesením na jaře 2015. Rovněž podporujeme
školy ve výuce anglického jazyka vysíláním dobrovolníků, kteří angličtinu na nepálských školách v
rámci svého působení učí. Nepál je státem silně závislým na turistickém ruchu jako na jediném
svém rozvinutém ekonomickém odvětví a s tím je spojena i jazyková znalost místních obyvatel.
Kdo ovládá angličtinu, má větší šanci se v turistickém průmyslu prosadit a zajistit tak důstojnější
životní příjem celé své rodině a být prospěšný i pro svou komunitu.

4.2.1. Výstavba nových škol

Rok 2020 navázal na aktivity roku 2019, kdy se nám podařilo

- rozběhnout spolupráci s nepálskou firmou Sustainable Future Pvt. Ltd. zabývající se
speciální technologií staveb z hutněné hlíny

- navázat spolupráci s Rotary Clubem Tripurešvár a Rotary International District 3292 Nepal –
Bhutan (Earthquake Relief, Rehabilitation and Reconstruction Programm - ERRRP), jež
zajistily finanční zdroje v celkové výši 2 600 000.- nepálských rupií pro stavbu druhé školní
budovy Bindhabásiní, nazvané MELA #3b.



Najágáun: MELA #3b v popředí, vpravo nad ní MELA #3a dokončená v 2019

Stavba MELA #3b se pod vedením naší supervizorky Michaly Kohoutkové rozeběhla v září 2019.
Demolice původní zemětřesením silně poškozené budovy byla provedena silami dobrovolníků
Namasté Nepál (viz kap. 4.2.2. Dobrovolníci) a následně pokračovala podle stavbou MELA #3a
ověřeného scénáře a rovněž ve spolupráci s nepálskou firmou Sustainable Future Pvt. Ltd.

rekonstruovaná škola MELA #3b v Najágáunu

Vzhledem ke specifickým terénním podmínkám (příkrý, nezpevněný svah nad školou i před ní) bylo
třeba operativně o několik metrů posunout umístění budovy a za budovou vybudovat opěrnou zeď.
Navzdory těmto pracem navíc se podařilo dodržet stanovený harmonogram a škola MELA #3b byla
11. února 2020 za účasti vedoucího ERRRP Tirtha Man Sakya slavnostně předána do užívání
místním učitelům a dětem.

Jsme potěšeni, že se nám ve vesnici Najágáun podařilo vybudovat důstojné, dostatečně
prosvětlené a vzdušné školní třídy, ve kterých se žácii dobře cítí a rádi se zde zdržují. Zároveň
jsme vybudovali i hrací a tělocvičné prvky jako je lezecká ministěna a žebřiny umístěné na
venkovní stěně budovy MELA #3b, což dále podporuje oblíbenost školního areálu u dětí všech



věkových kategorií.

pamětní deska na škole MELA #3b v Najágáunu

4.2.2. Dobrovolníci

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

Pomoc je směřována zejména nepálským školákům na jejich cestě za vzděláním. Naši
dobrovolníci, jejichž mise lze podle délky působení rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé, pomáhají
při výuce anglického jazyka, ale i dalších předmětů, v nichž mohou uplatnit své znalosti, např.
výuka počítačů, zdravovědy, zeměpisu, ekologie apod. Projekt probíhá pod akreditací Ministerstva



vnitra ČR.

Další dobrovolníci pak pomáhají na stavbě škol, pokud Namasté Nepál zrovna stavbu další školy
organizuje. Tato situace nastala v období leden až únor 2020 v Najágáunu (dokončení celkové
rekonstrukce školní budovy MELA 3b - viz kap. 4.2.1. Výstavba nových škol).

Během roku 2020 bylo vysílání dobrovolníků do Nepálu přerušeno dlouhodobým uzavřením (tzv.
lockdownem) země z důvodu koronavirové pandemie. Na začátku roku vyjely prostřednictvím
Namasté Nepál dvě dobrovolnice pomáhat s výukou angličtiny v základní škole v Sarasradháře.
Jejich působení však bylo kvůli nastalé epidemiologické situaci předčasně ukončeno a spolek
Namasté Nepál musel vyvinout značné úsilí pro zabezpečení jejich repatriace z uzavřeného
Nepálu zpět domů. Výjezd dalších připravených dobrovolníků musel být odložen.

Při rekonstrukci školní budovy v Najágáunu pomáhali čtyři dobrovolníci, jelikož stavba byla
dokončena ještě před vypuknutím pandemie.

Počet dobrovolníků se za normální situace každoročně drží v průměru 10 účastníků. Kvůli
nejasnému vývoji pandemie v Nepálu musela být během roku 2020 přerušena rovněž příprava
dalších dobrovolníků na výjezd do Nepálu v následujícím roce.

kresby nepálských školáků

Propagace projektu pokračuje také na Hedvábné stezce v tzv. Help Campu, který je důležitým
zdrojem, z něhož se dobrovolníci o možnostech pomoci v Nepálu dozvídají:



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

Jmenovitě se do projektu v roce 2020 na jednotlivých školách zapojili tito dobrovolníci:

Najágáun Shree Bindhabasini Primary School
2019 - únor Ing. arch. Michala Kohoutková supervize rekonstrukce školní budovy Mela

#3b
2019 - únor Jaroslav Kejř pomoc při rekonstrukci školní budovy Mela

#3b
leden Ing. arch. Anna Čechová pomoc při rekonstrukci školní budovy Mela

#3b
leden Jan Kyselý pomoc při rekonstrukci školní budovy Mela

#3b

Sarasradhára Shree Malika Janahit Boarding School
únor - duben Barbora Bubnová výuka AJ
únor - duben Julie Svobodová výuka AJ
Obě tyto dobrovolnice jsou studentkami Vyšší odborné školy sociální CARITAS v Olomouci, oboru
sociální a humanitární práce. Namasté Nepál pro studenty této školy zajišťuje povinnou zahraniční
praxi, pokud si za cílovou destinaci vyberou Nepál. Praxe sestává nejen z dobrovolnické výuky
anglického jazyka na vybrané nepálské základní škole, nýbrž zahrnuje i pracovní pobyt v rámci
některé z nepálských fairtradových organizací zabývajících se řemeslnou výrobou.

nepálští školáci s Knihou pro Nepál

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


Po návratu z působení na nepálských školách dobrovolníci zpracovávají závěrečnou zprávu, v níž
uvádějí svoje postřehy a doporučení pro budoucí dobrovolníky i podněty využitelné k další
optimalizaci projektu.

V roce 2020 mělo Namasté Nepál navázanou spolupráci s celkem devíti školami v distriktech
Kábhrepalánčok, Rámečháp a Mjagdí. Další tři nepálské základní školy projevily rovněž velký
zájem o výuku dobrovolníků, což je dokladem smysluplnosti celého projektu. Avšak jednání s
těmito školami o podmínkách vysílání dobrovolníků byla však také odložena.

Dobrovolnický program obohacuje dílčí projekt Kniha pro Nepál, který stále zaznamenává pozitivní
ohlasy nejen žáků i učitelů na nepálských školách, ale i dobrovolníků, pro něž je vítanou pomůckou
nejen při výuce, ale i při dorozumívání s Nepálci. Jedná se o obrázkovou tematicky zaměřenou
nepálsko-anglickou učebnici. Kniha byla sestavena, vydána a vytištěna Namasté Nepál díky
sponzorským darům. Školám je distribuována bezplatně.

4.3. NEPÁLSKÝ OBCHŮDEK

je projekt prodeje nepálského zboží, získávaného od přímých výrobců z řad chudých rodin, čímž je
přispíváno k pomoci s jejich obživou. Z výtěžku z prodeje zboží je pak financována rozvojová
pomoc Nepálu.

Kvůli protikoronavirovým opatřením se v roce 2020 mohl uskutečnit jen omezený počet akcí
spojených s prodejem na stánku Nepálského obchůdku (celkem 4) a jedna prodejní výstava (viz
kap. 3 Pořádané a spolupořádané akce).



tibetské zvony dilbu nabízené v Nepálském obchůdku

Další prodej nepálského zboží probíhal prostřednictvím e-shopu na webových stránkách spolku.
Celkový výtěžek z prodeje v Nepálském obchůdku za rok 2020 činí 11.600.- Kč.

4.4. NETRADIČNĚ NEPÁLEM

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

V roce 2020 kvůli koronavirové pandemii a několikaměsičnímu uzavření Nepálu nikdo nemohl
využít naši nabídku netradičního cestování do země pod Himálajem. Provozovatelé služeb v
turistickém průmyslu kvůli lockdownu a tím i neexistenci obou turistických sezon utrpěli značné
škody. Proto spolek Namasté Nepál uspořádal mezi účastníky projektu Netradičně Nepálem i mezi
dobrovolníky sbírku na pomoc Saput Man Tamangovi, vedoucímu hotelu Avalon House v
Káthmándú, v němž byli ubytováváni a využívali i dalších služeb (např. zajištění výměny peněz,
jízdenek na dálkové autobusy či samotné zajištění treků). Vybraná částka ve výši 63.670.- Kč
zajistila, aby hotel mohl zůstat v provozu. Přispěvovatelé získali voucher na bezplatné noclehy v
hotelu.



4.5. VŠECHNY BARVY NEPÁLU

je projekt putovní prodejní výstavy velkoformátových fotografií z himálajské přírody i ze života
obyčejných lidí v Nepálu. V současné době jsou k dispozici tři kolekce vystavovaných fotografií
(barevné na KAPA deskách, barevné na hliníkových deskách, černobílé v rámečcích). Fotografie
pocházejí 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, jehož cílem je
shromáždit finanční prostředky na výstavbu nové základní školy v chudém horském regionu
Nepálu.

Výstava putuje po České republice již od března roku 2011 a 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).



ukázky fotografií z kalendáře Všechny barvy Nepálu

V roce 2020 vzhledem k omezení shromažďování v důsledku protiepidemických opatření vlády
nebyla výstava prezentována jinak než online. Na její podporu pro další období a zároveň k 10.
výročí zahájení putování výstavy po České republice jsme pro rok 2021 připravili kalendář Všechny
barvy Nepálu s vystavovanými fotografiemi. Období relativního klidu jsme také využili pro vytvoření
zcela nových webových stránek projektu na adrese https://www.vsechnybarvynepalu.cz/.

Vybrané fotografie z výstavy byly průběžně používány i jako dekorace u jiných pořádaných akcí.

4.7. POTRAVINOVÉ BALÍČKY

Během letních měsíců roku 2020 nabrala pandemie nemoci COVID-19 v Nepálu naopak na
obrátkách a počet nakažených několikanásobně překročil počty z jara. Restrikce v rozvojových
zemí, jako je Nepál, mají obrovské dopady na ekonomiku a život zdejších obyvatel a míra chudoby
tak rapidně stoupá. Kvůli uzamknutí země do celonárodní karantény (tzv. “lockdownu”) přišla řada
lidí o práci, tím pádem o peníze a potažmo také o prostředky na obživu.

https://www.vsechnybarvynepalu.cz/
https://www.vsechnybarvynepalu.cz/


Nejpotřebnějším se snaží pomáhat místní humanitární organizace, ale hlavní překážkou je
nedostatek financí. Členka našeho spolku, Markéta Vitáková, která pobývala v Pokhaře, navázala
spolupráci s tamní neziskovou organizací Karma Flights. Ta má propracovaný systém zásobování
nejchudších rodin pomocí potravinových balíčků.nejen v oblasti druhého největšího nepálského
města Pokhary, ale i v dalších oblastech Nepálu. Z těchto důvodů se Namasté Nepál rozhodlo
uspořádat humanitární sbírku na potravinovou pomoc hladovějícím lidem v Nepálu.

plakát užívaný při distribuci potravinových balíčků od Namasté Nepál

Byla naceněna hodnota potravinového balíčku na 499.- Kč, aby si donoři mohli sami stanovit na
kolik balíčků přispějí. Každý balíček obsahoval 30 kg rýže, 2 kg čočky, 1 kg soli, 1 kg cizrny, 1 l
oleje a hygienické potřeby (mýdlo a roušky), což je množství, které by průměrné domácnosti mělo
vystačit zhruba na 1 měsíc a zabránit tak vyhladovění a ohrožení na zdraví nejvíce zasaženým
rodinám s dětmi, které jsou závislé na práci ze dne na den, dále neúplným rodinám a také rodinám
s nemocným či handicapovaným členem.

Dne 26. července 2020 se uskutečnila první distribuce potravinových balíčků dÍky štědrým dárcům
z České republiky. Za tři týdny se podařilo vybrat peníze na 95 balíčků a pomoci tak 95
hladovějícím domácnostem v nejchudších čtvrtích Pokhary a jejím okolí.

Před distribucí každou vytipovanou domácnost společně navštívil zástupce Namasté Nepál
dohromady s pověřenou osobou ze spolupracující organizace KarmaFlights kvůli vyhodnocení,
zda rodina je skutečně v takové nouzi, aby mohla být zařazena do seznamu potřebných. Což
nebylo snadné, protože v nouzi ve městě Pokhaře byla většina jejjích chudých obyvatel a o práci
přišli skoro všichni z nich. Mezi vybranými byli často lidé, zaměstnání v turistickém průmyslu (např.



uklízečky z hotelů, servírky, lodičkáři z jezera apod.). V opravdu složité situaci byly hlavně
osamocené matky s malými dětmi, které se živily ranním uklízením v hotelech, restauracích nebo
kancelářích.

na návštěvě u vytipované chudé rodiny

Představme si typické rodiny, kterým se dostalo pomoci:

Radika Karki je matka tří dětí; nejstarší dcera už je dospělá a stará se o dítě z jiné rodiny. Za to
dostává minimální plat, který je jediným příjmem domácnosti. Další dvě dcery jsou na práci malé,
ale talentované. Jejich otec před lety těžce onemocněl a zemřel. Radika, ač sama nemocná, před
koronavirovou krizí uklízela ve dvou restaurací a třech kancelářích, aby uživila dcery. Mají
pronajatou jednu malou místnost, za níž platí 6 tisíc rupií na měsíc (asi 1200.- Kč). Už několik
měsíců nemohli zaplatit ani nájem.

24letá Sita Nepali bydlí se svými sourozenci, rodiče bohužel už nemají. Starší bratr se živil jako
řidič lodičky na pokharském jezeře Phewa. Sita si od 17ti let vydělávala jako průvodkyně u
cestovní agentury, ale po smrti rodičů začala pracovat jako servírka v čínské restauraci, aby měla
čas pečovat i o mladší sestru, které může být kolem 5ti let. Žijí v jednopatrovém starém domku,
který sdílí s další rodinou, s níž nejsou nijak příbuzní. Nyní přišli o veškeré příjmy.



skupina potřebných osob z předměstí Pokhary děkuje za potravinovou pomoc

Časté byly případy, kdy lidé přišli o práci a k tomu jim ještě komplikuje situaci jejich zdravotní stav.
Jedna žena měla pronajatý malý krámek se zeleninou, ale nedávno ochrnula na půl těla. Díky
tomu nezvládá pracovast s těžkými přepravkami naplněnými zboží a pomáhat ji nemůže ani její
syn, ležící v nemocnici. Kvůli neplacení nájmu budou muset zeleninový krámek, jediný zdroj svých
příjmů, opustit. Také oni dostali naši potravinovou pomoc, zrovna tak jako další rodina, která
během lockdownu rovněž přišla o veškeré své příjmy. Jejich malá holčička má rakovinou a je jí
doporučená léčba v Káthmándú, na to však rodina nemá peníze.



příprava potravinových balíčků v Pokhaře

Na začátku září proběhla prostřednictvím naší spřátelené organizace Karma Flight druhá část
distribuce potravinových balíčků, na které naši příznivci přispěli a patří jim velké poděkování za
jejich pomoc. I přes problémy s úřady, které se zdráhaly distribuci povolit, byla pomoc rozdána
celkem 42 domácnostem v chudinských čtvrtích na okraji druhého největšího města Nepálu -
Pokhary. Kromě základních potravin a hygienických potřeb byly balíčky doplněny i o léky (pokud v
rodině byli nemocní) a o školní potřeby (pro rodiny se školáky).

Mezi nejvíce potřebnými příjemci druhé vlny pomoci v Pokhaře jsou například Mája Gurung,
handicapovaná matka žijící sama se dvěma dětmi či Góvinda Parijár a její sestra Saita - sirotci bez
příjmu. V okolí města byla podpořena také Džaja Ram Dahal, samotná matka se čtyřmi dětmi,
jejichž dům byl navíc zničen při nedávném sesuvu.



vánoční distribuce potravinové pomoci v Bángladí

Dne 25. prosince 2020 proběhla další distribuce potravinové pomoci. Díky finančním prostředkům
od Namasté Nepál se 50 nejpotřebnějších domácností v Kháre a Bángladí, nejchudších částech
druhého největšího nepálského města Pokhary, zbavilo hladovění. I když Nepálci vánoční svátky
neslaví, mají o těchto svátcích povědomí a balíčky se pro ně staly tím nejkrásnějším vánočním
dárkem. Jsou za ně moc vděční všem dárcům z České republiky.

Celkem se v období červenec až prosinec 2020 vybralo celkem 174.103.- Kč, tzn. příspěvek na
348 potravinových balíčků. Těch se během tří distribucí v Nepálu rozdalo 187 kusů, tzn. pomohly
187 hladovějícím domácnostem. Za zbylé peníze se nakoupí balíčky, které budou distribuovány
během roku 2021.

O situaci v Nepálu během lockdownu se zaměřením na domácnosti s nedostatkem jídla se ve
spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Ptraze podařilo natočit krátký film nazvaný “Jak se
žije v Nepálu s pandemií”, který je možné shlédnout na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=hgcu7gvCLGM&feature=youtu.be&ab_channel=Fakultatropick
%C3%A9hozem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%ADFTZ%C4%8CZUvPraze

https://www.youtube.com/watch?v=hgcu7gvCLGM&feature=youtu.be&ab_channel=Fakultatropick%C3%A9hozem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%ADFTZ%C4%8CZUvPraze
https://www.youtube.com/watch?v=hgcu7gvCLGM&feature=youtu.be&ab_channel=Fakultatropick%C3%A9hozem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%ADFTZ%C4%8CZUvPraze


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 v roce 2020 hospodařil s celkovými příjmy ve výši 709 281.- Kč a celkovými výdaji ve výši
575 445.- Kč. Podrobnější informace jsou k nalezení ve zprávě o hospodaření.

Spolek dosáhl rozdílu mezi příjmy a výdaji v celkové výši 177 645.- Kč.

Výnosy účetní jednotky v roce 2020 tvořily 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.

Účetní jednotka nevykonává soustavnou hospodářskou činnost.

Účetní jednotka nemá stálé zaměstnance, 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 dohody pověřena Petra Vratníková, která je rovněž zodpovědná

za Účetní závěrku a zpracování daňového přiznání.

Za období roku 2020 je daňová povinnost (daň z přijmu) 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 spolku. Z provedené

kontroly nevyplynula žádná opatřeni k nápravě.

Kontrolu a revizní zprávu provedla dne 14. 6. 2021 Markéta Vitáková, předsedkyně revizní komise
Namasté Nepál, z.s.



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--149
1607

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/

https://www.reflex.cz/clanek/lide-a-zeme-asie/107277/humanitarni-katastrofa-nepal-tvrde-zasahla-d
alsi-koronavirova-vlna.html

• na Facebooku:

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

http://www.bambusovaskola.cz/
http://www.namastenepal.cz/
http://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/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/
https://www.reflex.cz/clanek/lide-a-zeme-asie/107277/humanitarni-katastrofa-nepal-tvrde-zasahla-dalsi-koronavirova-vlna.html
https://www.reflex.cz/clanek/lide-a-zeme-asie/107277/humanitarni-katastrofa-nepal-tvrde-zasahla-dalsi-koronavirova-vlna.html
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

• 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=hgcu7gvCLGM&feature=youtu.be&ab_channel=Fakultatropick
%C3%A9hozem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%ADFTZ%C4%8CZUvPraze film “Jak se žije v
Nepálu s pandemií” o situaci v Nepálu při pandemii COVIDu

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.youtube.com/watch?v=RdrvwGZZWaY
https://www.youtube.com/watch?v=zh35UF-ohC0
https://www.youtube.com/watch?v=zyb-6y4ynUI
https://youtu.be/j1niYgGOw1k
https://www.youtube.com/watch?v=DuJi-a102N8
https://www.youtube.com/watch?v=UqamWzeOkAU
https://www.youtube.com/watch?v=hgcu7gvCLGM&feature=youtu.be&ab_channel=Fakultatropick%C3%A9hozem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%ADFTZ%C4%8CZUvPraze
https://www.youtube.com/watch?v=hgcu7gvCLGM&feature=youtu.be&ab_channel=Fakultatropick%C3%A9hozem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%ADFTZ%C4%8CZUvPraze


8. Poděkování

Spolek Namasté Nepál na tomto místě děkuje všem svým členům, příznivcům, sympatizantům,
podporovatelům a v neposlední řadě také sponzorům. Bez jejich práce, úsilí a finančních darů by
naše pomoc Nepálu nebyla možná.

Titulní strana kalendáře Namasté Nepál na rok 2020

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

– dobrovolníci 457 457 457 / 0600

webové stránky www.namastenepal.cz

http://www.namastenepal.cz/

