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Nadační fond úspěšně vstupuje již do 5. roku svého fungování. Velké oblibě se stále těší zejména 
jóga v domovech seniorů, pokračujeme také v pravidelných lekcích jógy v dětských domovech. 
Kurzy mindfulness jsme tento rok rozšířili i pro pracovníky ve zdravotnictví a velkým 
úspěchem byl první ročník benefičního Festivalu Přítomnosti, který se konal v listopadu. 

Vzrůstající zájem o naši podporu nám na jednu stranu dělá radost, na druhou ale i přidává 
starosti s tím, kde sehnat dostatek financí. Přestože máme rostoucí počet podporovatelů, 

suma výdajů za minulý rok překonala příjmy z darů o 140 tisíc korun.

Jen neradi bychom přistoupili k výraznějšímu omezování podpory cvičení, a proto se na Vás obracíme 
s prosbou o pomoc. Mnozí z Vás již dnes patří mezi naše dárce. Pokud je ve Vašich možnostech svůj 
dar zvýšit, budeme velmi rádi, pomoci nám můžete ale také jinak:

    Jsme zaregistrovaní na Givt.cz, díky kterému můžete přispívat každým svým nákupem na 
vybraných e-shopech. Já sám toto využívám nejvíce při zařizování ubytování přes Booking.com.

    Velmi nám pomůžete, pokud zorganizujete dárcovskou výzvu. Již dvakrát jsem tuto možnost použil 
u své narozeninové oslavy. Gratulanti byli rádi, že nemusí vymýšlet dárky a já, že se nám podařilo 
dát společně dohromady peníze na dobrou věc.

    Budeme rádi, pokud povědomí o naší činnosti budete šířit dál: sdílením na sociálních sítích, svých 
webových stránkách, šířením výroční zprávy i osobně ve svém okolím. 

Více informací ke všem těmto druhům podpory naleznete na konci této výroční zprávy.  
Každá podpora je pro nás velkým povzbuzením do další práce. 

Děkuji Vám za pomoc, šťastny ať  jsou všechny bytosti.

Filip Morávek
zakladatel nadačního fondu a předseda správní rady

1.1  Úvodní slovo zakladatele
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1.2  Poslání nadačního fondu

Naším posláním je podporovat rozvoj plného vědomí 
všech bytostí.

Cvičením jógy a všímavosti pomáháme ostatním lépe poznávat sebe 
sama i okolní svět.

Zajišťujeme dostupné cvičení jógy seniorům, podporujeme osobní rozvoj 
dětí v dětských domovech, organizujeme vzdělávací kurzy všímavosti 
pro učitele na základních školách, zdravotní sestry v nemocnicích a pro 
odsouzené ve vězeních.

Pořádáme benefiční a duchovní setkávání lidí pro rozvoj plného vědomí 
celé společnosti.

Kurz všímavosti v Thomayerově nemocnici

NADAČNÍ 
FOND
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1.3  Naše aktivity
Všímavost může rozvíjet každý člověk. Díky cvičení všímavosti se můžeme lépe soustředit 
a posilovat své sebeuvědomění. Všímavost je vědomé pozorování svého dechu, těla, pocitů 
a myšlenek. Být všímavý přináší radost do života a pomáhá čelit stresu.

Všímavost Jóga přináší zklidnění a uvolnění. Skrze vnímání vlastního těla jóga umožňuje harmonizovat 
mysl. Jóga pomáhá se správným dýcháním a učí soustředění se na sebe samé.

Jóga

VŠÍMAVOST 
VE ŠKOLÁCH

JÓGA PRO SENIORY

JÓGA-ONLINE.CZ

JÓGA PRO DĚTI  
V DĚTSKÝCH DOMOVECHVŠÍMAVOST VE VĚZNICÍCH

VŠÍMAVOST A JÓGA 
VE ZDRAVOTNICTVÍ

N A DAČN Í  FO N D
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DOZORČÍ RADA

Ondřej Šťovíček     |     Jaroslava Dolanská     |     Petr Svoboda

Filip Morávek
předseda správní rady

Založil jsem nadační fond, abychom 
pomáhali měnit naši společnost smě-
rem k většímu pochopení a harmonii. 
Cítím potřebu pomáhat lidem v ob-
tížné životní situaci.

Stáňa Šálková 
členka správní rady 

Přináším kus své energie, nápady 
a úsměvy. Pomáhám s definováním obsa-
hu našich projektů i s posouváním jejich 
realizace.

Petra Morávková
členka správní rady

Práci pro nadační fond vnímám jako 
životní poslání. Naplňuje mě dělat 
něco, co ostatním pomáhá a oboha-
cuje nás všechny. Mojí hlavní činností 
je péče o portál www.joga-online.cz.

Zdeněk Weber
člen správní a duchovní rady

Jsem šťastný, že mohu být součástí 
tohoto nadačního fondu. Zasazuji se 
o učení meditace dětí v dětských do-
movech a semináře jógy a meditace 
pro učitele základních škol.

Michal Kubasa
člen správní rady

Členství ve správní radě nadačního 
fondu je pro mne čestnou funkcí. 
Náplň a vize nadačního fondu mi dává 
hluboký smysl a rozhodl jsem se při-
spět svými silami k jejich realizaci.

Jiří „Chorche“ Čáp
člen duchovní rady

Óm. Ano, v této transformační době 
nádherný záměr. Ano.

Hana Výborná
projektová manažerka

Jsem prostředníkem v komunikaci 
mezi nadací, lektory a účastníky na-
šich programů. Organizuji dlouhodo-
bé programy a jednotlivé akce.

Marek Šálek
ředitel 

Vedu tým nadačního fondu a dohlí-
žím na realizaci projektů. Komunikuji 
s našimi dárci a mám radost z každé 
nově uskutečněné podpory.

Tereza Bučková
projektová manažerka

Je mi ctí být součástí týmu nadační-
ho fondu. Vyhledávám pro spolupráci 
nové lektory jógy a následně koor-
dinuji jejich činnost s domovy pro 
seniory.

1.4  Nadační tým
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Do projektů nadačního fondu je zapojeno celkem 95 lektorů jógy a všímavosti. 
Aktivně s námi spolupracuje 55 lektorů, dalších 40 příležitostně.

Alena Bláhová 
KOLOVRATY

Lucie Přádová 
DOBŘÍŠ

Eliška Gallová 
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Mirka Janečková 
KLADNO

Jan Burian 
PRAHA

Jaroslava Dvořáková 
BENEŠOV

Tereza Viktorová 
VYSOČINA

Andrea Mlynaříková 
KLADNO

Marcela Roflíková 
PRAHA

Gabriela Zezulková 
KROMĚŘÍŽ

Monika Stehlíková 
PRAHA

Jana Cucyková 
PARDUBICE

Šárka Handlová 
BRANDÝS N. LABEM

Kasia Korda 
KLOKOČÍ

Vendy Tichotová 
PLZEŇ

Aneta Pavlová 
PRAHA

Michaela Tejnorová 
KRÁSNÁ LÍPA

Hana Soukupová 
MĚLNÍK

Petra Gutwirt 
OSTROV

Jana Konrádyová 
DOMAŽLICE

Šárka Laura Tůmová 
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Kateřina Babíková 
ZLÍN

Veronika Račanská 
ZRUČ N. SÁZAVOU

Denisa Balšanová 
VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Michal Dvořák 
PRAHA

Hana Zapletalová 
PRAHA

Romana Voženílková 
PRAHA

Jana Kufnerová 
PLZEŇ

Štěpánka Moravcová 
PLZEŇ

Kateřina Macháčková 
PRAHA

Veronika Svobodová 
JÍLOVÉ U PRAHY

Dominika Thimová 
ČESKÝ KRUMLOV

Miroslava Bauzová 
DOMAŽLICE

Irena Nolová 
DOBŘICHOVICE

Simona Nešpor 
ŘÍČANY

Jana Kyriakou 
PRAHA

Tereza Bučková 
PSÁRY

Lada Machová 
BRNO

Veronika Šilarová 
ÚSTÍ N. ORLICÍ

1.5  Lektoři
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2.1  Souhrn roku 2019

    Navázali jsme na předchozí rok v zajišťování 
pravidelného cvičení jógy seniorům. Dle našich 
možností jsme rozšířili počet podporovaných 
zařízení. Celkem s námi cvičilo 1134 seniorů. Každý 
týden se naši lektoři setkávali opakovaně s 889 
seniory na 78 místech.

    Pravidelné cvičení jógy jsme zajišťovali pro 152 dětí 
v 16 dětských domovech.

    Ve zdravotnických zařízeních jsme uspořádali 9 
kurzů všímavosti pro 110 zaměstnanců nemocnic 
a ve 4 zařízeních jsme zajišťovali pravidelné cvičení 
jógy pro 56 pacientů.

    Pro 71 učitelů základních škol jsme uspořádali 
jednodenní kurzy všímavosti.

    Navštívili jsme další věznici a uspořádali v ní dva 
osmitýdenní kurzy všímavosti pro 13 odsouzených 
ve výkonu trestu a 11 zaměstnanců věznice.

    Celkem jsme se potkali s 1655 lidmi na 2655 
lekcích jógy a všímavosti.

    Provedli jsme jazykovou korekturu přeloženého 
textu knihy Pravda je.

    Přidali jsme kurzy Vinyasa jógy na joga-online.cz.

    Uspořádali jsme první ročník Festivalu Přítomnosti 
v Praze. Video z festivalu si můžete prohlédnout 
zde http://bit.ly/festivalpritomnosti2019

    Naše aktivity podpořilo 224 dárců se svými 736 
pravidelnými a jednorázovými dary.

Děkujeme všem dárcům za podporu našich aktivit, lektorům za vedení všech lekcí a ostatním za přízeň.  
Nechť se všem daří.

Marek Šálek 
ředitel nadačního fondu

ROK 
2019
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PRAHA

PLZEŇ

KARLOVY VARY

ÚSTÍ N. LABEM
LIBEREC

HRADEC 
KRÁLOVÉ

PARDUBICE

OLOMOUC

BRNO

ZLÍN

OSTRAVA

JIHLAVA

ČESKÉ  
BUDĚJOVICE

    V roce 2019 jsme uskutečnili 2 655 lekcí jógy a všímavosti, 
kterých se zúčastnilo celkem 1 655 klientů. 1097 z nich je s námi 
v kontaktu každý týden.

    Jógu s námi cvičilo 1134 seniorů, 152 dětí a 56 pacientů 
v nemocnicích.

    Lekcí všímavosti se zúčastnilo 71 učitelů, 110 zaměstnanců 
nemocnic a 24 účastníků ve věznicích.

    Máme navázané trvalé vztahy se 139 institucemi, jako jsou 
domovy pro seniory, dětské domovy, školy, nemocnice a věznice.

    Do naší činnosti je zapojeno 107 spolupracovníků

    Obdrželi jsme 736 darů od 224 dárců.

2.2  Rok 2019 v číslech 2.3  Kde působíme

2 655  lekcí

1 655  účastníků

224  dárců

139  institucí

736  darů

Jóga pro děti v dětských domovech
152 cvičících dětí

Jóga pro seniory
889 cvičících seniorů

Všímavost ve školách
71 proškolených učitelů

Jóga a všímavost ve zdravotnictví 
166 účastníků lekcí

Všímavost ve vězení
24 proškolených účastníků

RO K  2019
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Host.cz, Praha
Nemocnice Tábor
Roska, Hradec Králové
Thomayerova nemocnice, Praha
Psychiatrická nemocnice Bohnice, 
Praha
SVP Klíčov, Praha 
Komunitní centrum Háta, Ledeč n. S.
Denní a týdenní stacionář, Jihlava
Vojenská fakultní nemocnice, Praha
Městská nemocnice Městec Králové

Vazební věznice Liberec
Věznice Vinařice
Věznice Ostrov nad Ohří
Věznice Horní Slavkov
Vězeňská služba ČR

ZŠ Dolní Kralovice
ZŠ Lauder, Praha
ZŠ Řevnice
ZŠ Slušovice
DDM České Budějovice
ISŠ Brno
Střední škola automobilní  
      a informatiky, Praha
Meruzalka – Montessori základní 
      škola, Jihlava

VŠÍMAVOST  
VE ZDRAVOTNICTVÍ

JÓGA VE VĚZENÍ

DD Černá voda
DD České Budějovice
DD Dagmar Brno
DD Horšovský Týn Nová Ves
DD Chomutov
DD Jeseník
DD Krásná Lípa
DD Ledce
DD Liběchov
DD Litoměřice
DD Mariánské lázně
DD Měcholupy Klatovy
DD Písek
DD Polička
DD Přerov
DD Rovečné
DD Semily, mindfulness
DD Smolina (Valašské Klobouky)
DD Těrlicko
DD Trnová, Plzeň
DD Ústí nad Labem Střekov
DD Vizovice
DD Zruč nad Sázavou
DD Zvíkovské Podhradí
Domov Laguna Psáry pro děti

JÓGA PRO SENIORY 

Brázdimský statek – komunitní bydlení
Centrum pro seniory Loučovice
Centrum pro seniory Vsetín
Centrum sociálních služeb Domažlice
CSOP Praha 15
Diakonie Písek
Dobřichovický Domek
Domov důchodců Jablonecké Paseky
Domov důchodců Ústí nad Orlicí
Domov Laguna Psáry pro seniory
Domov Maják Příbram
Domov pro seniory Fénix Horoměřice
Domov pro seniory sv. Jiří, Plzeň
Domov s pečovatelskou službou Černošice
Domov s pečovatelskou službou Kaznějov
Domov seniorů Úvaly
Domov Slunce Brno
Domov sv. Aloise, Plzeň
Domov sv. Zity, Plzeň
Domov u Fontány Přelouč
DPS Brandýs nad Labem
DPS Harmonie Dubeč
DPS Kolovraty
DPS Květinka, Ostrov
DPS Maják Slavičín
DS Albion Praha Jinonice
DS Benešov
DS Centrin Praha 6
DS Centrin Unhošť

DS Centrin Zruč nad Sázavou
DS Česká Lípa
DS Dobřichovice
DS Dobříš
DS Domažlice
DS Dřevčický park Brandýs nad Labem
DS Dubina Pardubice
DS Háje
DS Horní Planá
DS Hvízdal, České Budějovice
DS Jesenec
DS Jílové u Prahy
DS Jindřichův Hradec
DS Kadaň – mindfulness
DS Kaplice
DS Kdyně
DS Kladno
DS Klášterec nad Ohří
DS Klatovy
DS Krč
DS Krnov
DS Loučka
DS Luhačovice
DS Lumina Brno
DS Mariánské lázně
DS Na Zátiší Rakovník
DS Nezdenice
DS Onšov
DS Rezidence RoSa Praha 8
DS Rudná
DS Říčany Pod Kavčí skálou

DS Říčany Voděrádky
DS SAMANIT Dětenice
DS Semily
DS Slunečnice Pardubice
DS Třebíč Koutkova
DS Třebíč Kubešova
DS U Přehrady Jablonec nad Nisou
DS Vysoké Mýto Ledax
DS Wágnerka  Český Krumlov
DS Zátiší Praha Kunratice
DS Zvonková Praha 10
Family a Senior Point Zlín
Jóga Buštěhrad
Klub důchodců Uherské Hradiště
KLUB FČAS Frymburk
Komunitní centrum Brandýs nad Labem
Kroměříž – aktivní senioři
Novoměstské soc. služby – Nové m. na M.
ROSKA České Budějovice
Senecura Seniorcentrum Olomouc 
Senecura Seniorcentrum Plzeň
Senior Centrum Uherské Hradiště
Senior Residence Terasy, Plzeň
Sokolov – knihovna
Spolek Hurá na výlet, Chrudim
SSS Praha 13
Stará Boleslav – Dům s pečovatel. službou
Thomayerova nemocnice – odd. geriatrie
TOTEM, z.s.  Plzeň
Ústav péče o seniory Třemošná
Živá kavárna – Praha Radotín

JÓGA PRO DĚTI V  
DĚTSKÝCH DOMOVECH

VŠÍMAVOST  
VE ŠKOLÁCH

2.5  Partnerské organizace RO K  2019
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2.4  Finanční zpráva

Dárci nad 10 000 Kč

EPIMEX spol. s r.o.  10 000 Kč
Kubasa Michal 24 000 Kč
Matějček Ladislav 10 000 Kč 
Morávek Filip 60 000 Kč
Nekola Lukáš 18 000 Kč
Novák Jan 12 000 Kč
Pospíšil Petr 19 000 Kč
Pospíšilová Irena 20 000 Kč
Sarras Sofie 10 800 Kč
Slezák Martin 21 590 Kč

Easy Software s.r.o.
840 000 Kč

MAITREA a.s.
200 000 Kč

SAPRIL s.r.o.
80 000 Kč

DAGO s.r.o.
50 000 Kč

TrueSelf s.r.o.
24 000 Kč

Významní dárci

Arlt Lukáš, Balíčková Eva, Barták Karel, Bártová Vladimíra, 
Bažantová Jitka, Bielicka Deana, Bláhová Anna, Blahynko-
vá Zdenka, Boháč Martin, Božeková Jana, Brothanek Kamil, 
Brtník Tomáš, Caldová Sona, Cizinská Marie, Collis Blanka, 
Cyrusová Helena, Čáp Jiří, Časarová Kristyna, Čechova Olga, 
Čepelák František, Čermák Jan, Černá Bohuška, Čiháková 
Michaela, Čižinská Marie, Danielová Kateřina, Dolanská Ja-
roslava, Doležalová Drahomíra, Dominiková Hana, Dostálová 
Libuše, Duba Libor, Eislerová Eliška, Elšlégr Michal, Fusko-
vá Jana, Gabrielová Anna, Garcia Mejia de Fajnor Azyabeth 
Odessa, Garhoferová Alžběta, Gomolová Eva, Halecká Na-
děžda, Hejna Adam, Helzel Veronika, Hermová Ivana, Hert-
lová Helena, Hlaváčová Monika, Horáčková Martina, Hornek 
Radka, Hušková Andrea, Hynková Naděžda, Hýská Kateřina, 
Chomátová Martina, Christophová Lucie, Chuchutová Marie, 
Ivanko Ondřej, Jacíková Jana, Jandová Lenka, Janků Zdeněk, 
Jannová Gabriela, Ježková Štěpánka, Jílek Miroslav, Jiráčková 
Zdeňka, Kalinec Jiří, Klimeš Jiří, Klugová Marie, Kocan Václav, 
Kolingerová Renata, Korda Jedzokova Katarzyna, Košařová 
Martina, Kováříková Blanka, Kožuchová Hana, Kriele Lucie, 
Krůželová Jitka, Kufnerová Jana, Kulhavá Lenka, Kunz Michal, 
Kušnírová Dagmar, Lichtág Jakub, Lisá Markéta, Literák Martin, 
Loeffelholz Veronika, Lučanik Petr, Lunakova Jitka, Lutonská 
Dana, Mácha Jan, Machová Lada, Malušková Jitka, Mänzelová 
Veronika, Marjanovicova Pavlína, Matalíková Radmila, Matěja 

Petr, Matějka Jiří, Matuška David, Mazalová Radka, Melkesová 
Alena, Mikolášová Věra, Morávková Helena, Morávková Petra, 
Navrátilová Karla, Nedělová Karolina, Nejmanová Alice, Něm-
cová Romana, Němeček Václav, Nemeth Ladislav, Nevečeřalo-
vá Věra, Niederlová Michaela, Nohejl Jan, Nováková Kateřina, 
Obrtlík Petr, Olivková Lenka, Pavlik Ivo, Pejšová Tereza, Petr 
Tomáš, Pidrová Adéla, Piskáčková Iveta, Plesar Martin, Plíšková 
Romana, Polák Ján, Popelka Jiří, Poživilová Milada, Precechtel 
Peter, Prodanov Krasimir, Prokop Zbyněk, Příšovská Hana, Púll 
Matúš, Púllová Hana, Raba Josef, Rolníková Iveta, Romanovská 
Iveta, Rut Adam, Růžek Tomáš, Řeháková Alena, Řeřicha Jan, 
Řeřichová Martina, Říha Marek, Říhová Eva, Sičová Monika, 
Síglová Irena, Skorunková Veronika, Skotnica Igor, Skotnico-
vá Kateřina, Slámová Zdena, Slouka Pavel, Smetana Pavel, 
Smržová Ivana, Soban Ivan, Soukup Matěj, Soukup Ondrej, 
Soukupová Hana, Soukupová Markéta, Stadnik Klára, Stuchlá 
Hana, Šálek Marek, Šálková Stáňa, Šára Michal, Šebesta To-
mas, Šebestová Pavla, Škarbanová Monika, Škoda Jiří, Šnoblová 
Andrea, Špačková Helena, Špůrová Jarmila, Štajerová Martina, 
Šuba Jiří, Švarcová Jana, Tiller Michal, Tillerová Markéta, To-
man Karel, Tomeš Jan, Toulová Blanka, Trachtulcová Martina, 
Třešňák Pavel, Vágner Jakub, Vavřičková Renata, Velasová 
Markéta, Vojtěch Jan, Vrhelová Kácovská Hana, Vychyta Jan, 
Weber Zdenek, Weissgärberová Lucie, Wölfl Petr, Wolflová, 
Zapletalová Hana, Žáček Jiří.

Dárci 3–10 000 Kč

Balšanová Denisa, Bartoň Michal, Břehovský Josef, Cosmetica 
Natura s.r.o., Částečka Jiří, Drkulová Marie, Ešíková Božena, 
Hanák Michal, Herškovič Radek, Chuchut Štefan, Jakubovie 
Marcel, Jarešová Ivana, Jokl Michal, Kahl Jiří, Konrádyová Jana, 
Kořán Pavel, Kubasa Pavel, Kukulová Lucie, Lizner Jaroslav, 
Nekovář David, Olejnikov Roman, Ponikelský Jakub, Procházková 
Iva, Putnová Marcela, Riljaková Monika, Rudzinskyj Jan, Schejbal 
Lukáš, Stupková Helena, Šafránek Petr, Šiman Tomáš, Valenta 
Tomáš, Valchar Petr, Véle Eva, Veselý Roman, Vlach Miloš, Vlček 
Josef, Vrbický Tomáš.

Dárci do 3 000 Kč

Děkujeme

Jakubovi Zahradníčkovi a společnosti Gecko 
production za bezplatnou tvorbu videí  
– www.geckoproduction.cz.

Všem účastníkům Festivalu Přítomnosti,  
kteří nám svojí účastí potvrdili, že společně  
děláme dobrou věc.

Honzovi Vedrovi za 
tvorbu grafiky pro 
nadační fond.

Výsledek roku 2018 byl vyrovnán  
z přebytku rozpočtu předešlých let.

RO K  2019

PŘÍJMY Z DARŮ

1 728 980 Kč
NÁKLADY

1 869 350 Kč
VÝSLEDEK

- 140 370 Kč
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STRUKTURA NÁKLADŮ V ROCE 2019

Jóga pro seniory 65  % 1 211 860 Kč

Jóga pro děti v dětských domovech 12 % 223 825 Kč

Marketing 6 % 108 036 Kč

Jóga a všímavost ve zdravotnictví 5 % 93 014 Kč

Všímavost ve vězení 4 % 65 630 Kč

Režijní náklady 3 % 64 731 Kč

Všímavost ve školách 2 % 44 515 Kč

Kniha Pravda je 2 % 34 550 Kč

Festival Přítomnosti 1 % 23 189 Kč

2019
1,87 mio

2.4  Finanční zpráva

20 21



2.6  Statistika RO K  2019
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Příjmy a výdaje  
v tis. korunách

2016 2017 2018 2019

2016 2017 2018 2019

2016 2017 2018 2019

2016 2017 2018 2019

2016 2017 2018 2019

579

329

328
60

656

429

1 225

988

1 655

1 097

1 107

868

1 772

1 416

1 729
1 869

Počty cvičících celkem 
a pravidelně

Počet spolupracujících 
lektorů

29

21

43

135

230 224

63

98

139

51

92
107

Počet spolupracujících 
institucí

Počet dárců

22 23



3.1 JÓGA PRO SENIORY

3.2 VŠÍMAVOST VE ŠKOLÁCH

3.3 JÓGA PRO DĚTI V DĚTSKÝCH DOMOVECH

3.4 PORTÁL JÓGA ONLINE

3.5 VŠÍMAVOST VE VĚZENÍ

3.6 JÓGA A VŠÍMAVOST VE ZDRAVOTNICTVÍ

3.7 FESTIVAL PŘÍTOMNOSTI

3.8 VYDÁNÍ KNIHY PRAVDA JE

3.9 PLÁN PRO ROK 2020

NAŠE  
PROJEKTY

Naše projekty
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3.1  Jóga pro seniory

HODNOCENÍ LEKTORŮ

„Jako zdravotní sestra jsem se o seniory starala v nemocnici fyzicky a jako 
lektorka jógy s nimi cvičím jógu, kde pracujeme nejen fyzicky, ale společně 
jdeme hlouběji, do naší duše. Spolupráce s nimi mě moc baví, protože všu-
de, kde jsem začala se seniory cvičit, byl jejich první dojem zcela stejný. Je-
jich výrazy byly spíše tipu "tak co zas budeme dělat". A dnes, když vkročím 
do místnosti, kde sedí naši klienti už vzorně připraveni, se jim rozzáří oči, 
dokáží po skoro dvou letech jógy meditovat, aniž by se nechali vyrušovat 
a jógu si zcela užívají. Dokáží nejen lépe vnímat své tělo, porozumět mu 
a možná mu i vyjádřit vděčnost, ale dokonce vidím, jak některé vrásky na 
jejích tvářích jako by vymizely. Nahradil je úsměv a klid vycházejí z jejich 
výrazů, a to je pro mě ten největší dar a zpětná vazba.“ 
Stázka Srbová, lektorka jógy v DS Libáň, Praha 10.

„Jóga na geriatrii v Thomayerově nemocnici probíhá už několik let a u pa-
cientů má velký ohlas. Pacienti se na oddělení geriatrie zotavují po opera-
cích, a tak většinou cvičí v leže. Někteří pacienti jsou zcela nehybní, ale i ti 
mohou cvičit alespoň dechová cvičení a relaxaci. Jóga na geriatrii začíná 
dechovým cvičením a nácvikem správného dýchání. Následuje fyzické 
cvičení, kdy spojujeme pohyb těla s dechem. Na závěr je relaxace, kterou 
podporují oblíbené hudební nástroje. Jako přínosy pacienti nejčastěji 
uvádějí pocit volnějšího dýchání, protažení těla, uvolnění kloubů a celkové 
zklidnění mysli. Několikrát se stalo, že se po józe zlepšil zdravotní stav pa-
cienta tak, že si toho všimnul i zdravotní personál. Pacienti často ve cvičení 
pokračují i sami a nebo své dosavadní cvičení doplní zapojením vědomého 
dechu.“ 
Gabriela Janská, lektorka jógy v Praze.

PRINCIP PROJEKTU

Péče o seniory patří k základním pilířům naší kul-
tury. Pomáháme prostřednictvím jógy a všímavosti 
zlepšit kvalitu jejich života, podpořit vitalitu a radost 
ze sdílení. Zajišťujeme pravidelné cvičení s kvalitním 
lektorem jógy a všímavosti.

JAK POMÁHÁME

     Seniorům vyhledáme lektora jógy z blízkého 
okolí.

     Lektor se pravidelně 1x týdně sejde se seniory 
a cvičí s nimi jógu dle jejich možností.

     My lektorovi uhradíme jeho náklady. Senioři  
nic neplatí, cvičení mají zdarma.

Senioři cvičí dle svých možností na jógové podložce, 
vsedě na židli nebo i jen vleže na posteli. Cvičení 
probíhá přímo v domovech pro seniory nebo i v jó-
gových centrech, kam aktivní senioři dochází sami 
za lektorem.

HODNOCENÍ ÚČASTNÍKŮ

„Po hodině strávené s jógou odcházím nabitá energií a pocitem 
štěstí posílat ho dál. Moc děkuji všem, kteří nám rozdávají tyto 
pocity. Hladí nejen naše tělo, ale i duši. A pomáhají nám hledat 
sounáležitost s lidmi kolem sebe.“
S úctou Marika Boháčková, 75 let, DS Zruč n. Sázavou

JÓGA PRO SENIORY V ČÍSLECH 

     V roce 2019 jsme zajistili celkem 2 177 lekcí jógy  
pro seniory

     Pravidelně jsme se potkávali s 889 seniory po celé ČR
     Aktivně zajišťujeme cvičení jógy v 78 zařízeních

KDE PŮSOBÍME

Brandýs nad Labem, Brno, Černošice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Dětenice, Dobřichovice, Dobříš, Domaž-
lice, Dubeč, Horní Planá, Horoměřice, Chrudim, Jesenec, 
Kadaň, Kaplice, Kaznějov, Kladno, Klášterec nad Ohří, Kla-
tovy, Kolovraty, Kroměříž, Kunratice, Ledeč nad Sázavou, 
Libáň, Loučka, Luhačovice, Nezdenice, Olomouc, Ostrov, 
Pardubice, Plzeň, Praha, Přelouč, Příbram, Rakovník, Rud-
ná, Slavičín, Sokolov, Stará Boleslav, Třebíč, Třemošná, 
Uherské Hradiště, Unhošť, Ústí nad Orlicí, Úvaly, Voděrád-
ky, Vsetín, Vysoké Mýto, Zlín, Zruč nad Sázavou.

PROJ EK T Y
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PRINCIP PROJEKTU

Školíme učitele, aby mohli rozvíjet všímavost svou a následně 
i u dětí během výuky. Děti se tak naučí správně dýchat, po-
zorovat své emoce, jsou všímavější ke svým pocitům i tělu 
a díky tomu jsou klidnější, spokojenější a zdravější.

Díky lepšímu porozumění svým pocitům děti lépe rozumí 
i pocitům ostatních. Snadněji poznají, jaké jednání se za poci-
ty skrývá. To vše jim usnadní další komunikaci s okolím a při-
praví na zvládání stresových situací během celého života.

Cvičení všímavosti pomůže naučit se plnému soustředění, 
rozvíjí rovnováhu a pomáhá získat stabilitu. Jednoduché 
techniky přinesou hladké zlepšení kvality života a mohou  
být prevencí šikany.

Uvědomění si vlastního těla je výborným odrazovým můst-
kem pro získání radosti z učení.

V roce 2019 jsme organizovali pět kurzů všímavosti pro uči-
tele. Těmito kurzy prošlo 71 učitelů z různých škol. Cílem 
programu je předat učitelům základy rozvoje všímavosti, 
provést je jednotlivými technikami pozornosti i možnostmi 
aplikace do každodenní učitelské praxe, aby byli vědomějšími, 
otevřenějšími a laskavějšími učiteli.

JAK POMÁHÁME

     Zajišťujeme kurzy všímavosti pro učitele, ve kterých se 
naučí, jak mohou s dětmi rozvíjet během výuky všíma-
vost. Kurzy jsou jednodenní i dlouhodobé osmitýdenní.

     Podporujeme učitele dlouhodobě a zajišťujeme jim od-
bornou reflexi a spoluúčast při jejich snaze rozvíjet s dět-
mi všímavost.

VŠÍMAVOST VE ŠKOLÁCH V ČÍSLECH

     Podpořili jsme 71 učitelů ze základních a středních škol

HODNOCENÍ LEKTORŮ

„Díky Nadačnímu fondu pro rozvoj plného vědomí mám možnost 
přispívat k tomu, aby se učitelé ve své práci cítili o něco spoko-
jeněji, osvojili si pro to nástroje a mohli tak přes veškerá úskalí 
českého školství, dát větší prostor svému učitelskému poslání.  
Ne vždy se podaří všechny učitele inspirovat a získat pro to, aby 
se pro spokojenost a více štěstí rozhodli. Pokud se to však podaří, 
tak pouhá představa, že učitele jeho práce ve třídě těší, vytvoří 
tím prostředí, ve kterém se děti snadněji a raději učí a tyhle děti 
mají z toho spokojenější rodiče, je pro mě fascinujícím přesahem 
mé práce jako lektora mindfulness, ale především obrovským 
potvrzením smyslu nadačního fondu. Děkuji, že toho mohu být 
součást.“ 
Marcela Roflíková, lektorka mindfulness

HODNOCENÍ ÚČASTNÍKŮ

„Z kurzu všímavosti si odnáším, jak si více všímat věcí uvnitř 
a kolem sebe a zaměřovat se více na pozitivní zážitky.”  
Účastnice kurzu všímavosti

3.2  Všímavost ve školách PROJ EK T Y
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3.3   Jóga pro děti  
v dětských domovech

PRINCIP PROJEKTU

Hraček, jídla i oblečení mají dnes děti v dětských domovech 
dost. Děti bez svých rodičů potřebují naši podporu ve svém 
rozvoji. Zajišťujeme dětem pravidelné cvičení jógy. Jóga dě-
tem ukáže, jak být chvilku sami se sebou. Pomůžeme dětem 
rozvinout zdravé tělo a klidnou mysl.

JAK POMÁHÁME

      Pro každý dětský domov vyhledáváme lektora jógy  
z blízkého okolí.

      Lektor navštěvuje pravidelně 1x týdně dětský domov 
a cvičí s dětmi jógu.

      Lektorovi uhradíme jeho náklady. Děti ani dětský domov 
nic neplatí, cvičení mají zdarma.

LEKTOŘI

Každý lektor přináší jinou jógu. Děti se během jógy soustředí 
na sebe, své dýchání, své tělo a své pocity, nikoli na výkon 
nebo okolí. Lektor jógy je i průvodcem v osobním rozvoji 
dětí. Je pro ně někdo „zvenčí“ a takových osob kolem sebe 
děti většinou moc nemají.

JÓGA PRO DĚTI V ČÍSLECH

     V roce 2019 jsme zajistili celkem 335 lekcí jógy pro děti 
v dětských domovech.

     Našich lekcí se účastnilo každý měsíc 152 dětí.
     Jógu jsme zajišťovali v 16 dětských domovech.

HODNOCENÍ PROGRAMU

„Jógu s dětmi v DD Krásná Lípa cvičíme vždy v pravidelném 
intervalu 1x týdně. Na začátku cvičební lekce se vždy společně 
pozdravíme formou různých her a v krátkosti si popovídáme 
o tom, co jsme prožili a jak se dětem daří. Cvičení s těmito dětmi 
je obtížné a psychický velmi náročné. Možná by ani cizí pozoro-
vatel nepoznal, že praktikujeme jógu pro děti. Hodně záleží na 
jejich momentálním rozpoložení, jak jsou naladěné, jaký prožily 
den apod. Je náročné děti pozitivně motivovat, zaujmout a dovést 
k přesvědčení, že jsou na světě také pozitivní a krásné chvíle. Vět-
šinou se děti do tohoto prožitku ze cvičení nechtějí vůbec ponořit. 
Ve své praxi se inspiruji jógou podle P. Klimeše a Síty. Využívám 
psychomotorického, relaxačního a dechového cvičení ke zklidnění 
a uvolnění těla i duše. Aby cvičení nebylo stereotypem, používám 
různé cvičební pomůcky a náčiní, které jsou pro děti zajímavou 
obměnou (relaxační hudební nástroje, vonné oleje, aroma lampy, 
relaxační CD, jógové karty, jógové knihy, překážkové dráhy, 
šátky, padák, míčky a mnoho dalšího). V jarních a letních dnech 

cvičíme s dětmi venku v areálu dětského domova. Venkovní pro-
stor nám umožňuje využít nespočet pohybových her, které mají 
děti v oblibě. Mám vyzkoušené, že pokud jsme s dětmi venku, 
cvičení je pro ně mnohem zajímavější a samotná lekce je celko-
vě mnohem klidnější. Mým hlavním cílem je vést děti v józe ke 
vzájemné toleranci, sebeúctě a lásce k sobě a okolí. Myslím, že 
již nyní se nám to v některých lekcích alespoň malinko daří, a to 
považuji za velký úspěch.” 
Michaela Tejnorová, lektorka jógy v Krásné Lípě

KDE PŮSOBÍME

Černá voda, Budějovice, Brno, Horšovský Týn, Chomutov, 
Jeseník, Krásná Lípa, Ledce, Liběchov, Litoměřice, Marián-
ské lázně, Klatovy, Písek, Polička, Přerov, Rovečné, Semily, 
Valašské Klobouky, Těrlicko, Plzeň, Ústí nad Labem, Vizovi-
ce, Zruč nad Sázavou, Zvíkovské Podhradí, Psáry.

PROJ EK T Y
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3.4  Portál jóga-online.cz

PRINCIP PROJEKTU

Provozujeme webový portál www.joga-online.cz zaměřený 
na kurzy jógy dostupné pro všechny. Kurzy jsou zdarma, 
respektive za dobrovolný příspěvek. Na webu jsou rozsáhlé 
informace o józe, jednotlivých směrech, pozicích a komplexní 
doporučení pro zdravý životní styl.

Jóga online pomáhá s praxí jógy lidem, kteří nemohou z jaké-
hokoli důvodu navštěvovat kurzy osobně. Tyto kurzy jógy je 
možné cvičit z pohodlí svého domova.

V roce 2019 jsme dokončili nové kurzy Vinyasa jógy. Projdě-
te si kurzem zde: http://bit.ly/vinyasajoga

V nabídce máme lekce: Hatha jóga pro začátečníky a mírně 
pokročilé, Jóga pro těhotné, Jóga pro bolavá záda, Prstová 
jóga, Jóga na židli, Pozdrav měsíci, Vinyasa jóga, Zaměřeno 
na střed, Dračí tanec pro děti a New 21 Yoga s Joseffem 
Michálkem.

JÓGA ONLINE V ČÍSLECH

     8 video kurzů, 25 lekcí
     350 návštěvníků denně
     12 628 lidí prošlo našimi kurzy

LEKTOŘI

Petra Morávková, Dana Beierová, Tereza Viktorová, Radka 
Faráriková Sedmíková, Joseff Michálek.

Facebook jóga-online.cz:  
https://www.facebook.com/jogaonline.cz/

HODNOCENÍ ÚČASTNÍKŮ

„Děkuji za on-line kurz jógy pro těhotné! Cvičení mi moc 
pomáhá, cvičím denně během obědové siesty a nemusím 
nikam docházet. Díky!“

„Jogu podľa Vašich on-line kurzov cvičím s prestávkami 
už viac ako rok. Vyhovuje mi, že si môžem zacvičiť ke-
dykoľvek a kdekoľvek. Nemusím sa ponáhľať niekam na 
hodinu, obliekať sa, vyzliekať sa a vracať sa znova späť 
domov. Bola som s manželom na víkend v Tatrách v hote-
li, kde poskytovali hodiny jogy. Zhodou okolností som sa 
na hodinu prihlásila a bola som s jogovou lektorkou len ja 
sama. Bola som zvedavá, čo povie na moju jogu a pred-
stavte si, pochválila ma. Z toho vyplýva, že Vaše kurzy sú 
skutočne profesionálne a fungujú. Ďakujem Vám a želám 
veľa nadšenia do ďalších kurzov a článkov.“

„Jóga mi pomáhá fyzicky i psychicky a vyhovuje mi, že 
si ji mohu díky vám zacvičit, když mám zrovna čas a chuť 
a nejsem odkázána na pravidelné hodiny v tělocvičně 
(kam občas též chodím).“

„Dobrý den, kurzy jógy jsou skvělé a moc za ně děkuji. 
S jógou teprve začínám. Je mi 54 let a opravdu mám 
velký pohybový problém. Vaše lekce jsou super, klidné, 
pomalé a hlavně vidím, jak cviky dělat správně a jak při 
cvičení dýchat. Pokrok je i za ty 3 lekce vidět – už dám 
ruce v leže při vzpažení až na zem! Pozdrav slunci – pro 
mě nereálná představa. Snad to po docvičení posledního 
kurzu zvládnu. Moc děkuji za kurzy jógy, přeji hezký den 
a mnoho spokojených klientek. S pozdravem Jindřiška.“

PROJ EK T Y
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3.5  Všímavost ve vězení

PRINCIP PROJEKTU

Cvičení všímavosti vnímáme jako vhodný prostředek k posil-
nění integrace odsouzených zpět do společnosti. Realizujeme 
osmitýdenní intenzivní kurzy všímavosti pro odsouzené a pro 
zaměstnance věznice. Rozvoj všímavosti podporuje zklidnění, 
zlepšení pozornosti, zájmu a motivace. Zvyšuje se také trpěli-
vost a laskavost k sobě i ke svému okolí.

Absolventi programu nejčastěji zmiňují pozitivní dopad v ob-
lasti zdravotního stavu – více úsměvů, lepší držení těla, vol-
nější dýchání, zvládání stresových situací, ochotnější sdílení 
i naslouchání a projevování empatie.

Od roku 2016 jsme navštívili celkem 4 věznice a uspořádali 
osmitýdenní kurzy celkem pro 30 zaměstnanců Vězeňské 
služby ČR a pro 60 odsouzených ve výkonu trestu. V roce 
2020 realizujeme dva osmitýdenní kurzy všímavosti pro sku-
pinu zaměstnanců a skupinu odsouzených ve věznici Horní 
Slavkov.

Natočili jsme také video, které zachytává, jak rozvoj všíma-
vosti ve vězení vypadá. Ke zhlédnutí je na adrese
http://bit.ly/mindfulness-vezeni

JAK POMÁHÁME

     Uspořádáme úvodní seznamovací lekci pro zaměstnance 
věznice přímo v prostorách věznice.

     Proběhne osmi týdenní kurz všímavosti pro zaměstnance 
věznice.

     V návaznosti na uskutečněný kurz pro zaměstnance do-
mluvíme totožný kurz pro odsouzené.

     Realizujeme osmi týdenní kurz všímavosti pro odsouzené. 
Díky spolupráci se sociálními pracovníky věznice mají 
odsouzení možnost po dobu kurzu denně rozvíjet svoji 
všímavost.

     Provedeme vyhodnocení obou kurzů a domluvíme mož-
nosti pokračování.

KDE PŮSOBÍME

     Věznice Horní Slavkov.

HODNOCENÍ LEKTORŮ

„Celkově byl celý projekt obrovskou zkušeností, která mě jen 
utvrdila v tom, že snaha o upevnění vědomého bytí je smyslu-
plná vždy a všude, jakkoliv se to může na začátku zdát marné. 
Všichni ocenili prostor, který je jen jejich, kde mohli dělat nebo 
nedělat cokoliv, bez obav z případných sankcí, naučili se lépe 
koncentrovat, uvolnit, uklidnit a vychutnávat drobnosti, zlepšil se 
jim spánek a nálada. Po osmi týdnech se z bezmoci a frustrace 
stala veselá nálada a naděje – nejen víra, že je to možné, ale také 
odhodlání jít spokojenosti v životě i práci naproti. Možná to zní 
pateticky, ale právě v prostředí věznice byl ten kontrast přímo 
hmatatelný.“  Kateřina Macháčková  
Lektorka mindfulness ve vězení

VĚZENÍ V ČÍSLECH

     V ČR je 20 000 odsouzených, z toho 2/3 se po propuš-
tění vrací brzy zpět do vězení.

     Měsíční náklady na 1 odsouzeného ve vězení jsou  
40 000 Kč.

     Úspěšná podpora 1 vězně může ročně ušetřit  
až 500 000 Kč ze státního rozpočtu.

HODNOCENÍ ÚČASTNÍKŮ

„Mám více sebevědomí, dokážu k sobě být laskavý a ohleduplný.“ 
Jiří U., odsouzený z Věznice Ostrov
„Umím se vypnout, nemám takové záchvaty vzteku, lépe se ovlá-
dám. Raději se snažím vše rozdýchat.“ 
Marian N., odsouzený z Věznice Ostrov
„Je fajn vědět, že venku jsou lidé, kterým není jedno, že ve vězení 
sedí také lidi.“
„Méně se rozčiluju, když jsem si uvědomil, že ani nemusím.“ 
Odsouzení z Věznice Vinařice
„Bylo fajn se během pracovního týdne zastavit a se svými kolegy 
sebou plácnout na koberec a společně se odreagovat.“ 
Monika Z., zaměstnankyně věznice
Naučila jsem se pravidelně zastavovat v průběhu dne, meditovat, 
trochu odbourat lpění na problémech a nechat jim volný průběh, 
pilovala jsem svou trpělivost. 
Zuzana H., zaměstnankyně věznice

PROJ EK T Y
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3.6    Jóga a všímavost 
ve zdravotnictví

PRINCIP PROJEKTU

Ve zdravotnických zařízeních podporujeme zaměstnance 
v rozvoji všímavosti a zajišťujeme dětem pravidelné cvičení 
jógy na oddělení dětské psychiatrie a seniorům na oddělení 
geriatrie.

Pracovníci ve zdravotnictví se ve své profesi často setkávají 
s psychickým i fyzickým utrpením pacientů a rozvoj všíma-
vosti (mindfulness) jim může pomoci lépe zvládat stresové 
situace, neprožívat vyhrocené emoce a dokázat se uklidnit, 
uvolnit, usnout, i když prožili těžký pracovní den.

Hospitalizované děti na dětské psychiatrii se potýkají s psy-
chickými poruchami, které je již od raného věku omezují 
a způsobují jim problémy. Jóga jim přináší zklidnění, pro ně 
tak důležité, učí se na ní relaxovat, zpomalit, soustředit se. 
Věříme, že tím, že se naučí vhodně relaxovat a zklidnit mysl, 
budou postupně zvládat vše v běžném životě mnohem lépe.

Pro seniorské pacienty je jóga prostředek ke zmírnění bolestí, 
dává jim nový impuls a zároveň jim pomáhá odvést myšlenky 
od jejich nemoci.

JAK POMÁHÁME

     Organizujeme jednodenní kurz všímavosti přímo ve zdra-
votnickém zařízení.

     Účastníci mají možnost se hlouběji seznámit s rozvojem 
všímavosti.

     Pro vážnější zájemce organizujeme osmi týdenní kurzy 
všímavosti.

     Zajišťujeme pravidelné cvičení jógy na dětském oddělení 
a na oddělení geriatrie.

HODNOCENÍ LEKTORŮ

„Lidé si během mindfulness kurzu v nemocnicích vyzkouší, že jsou 
metody jak se uklidnit, uvolnit a usnout, i když prožívají těžké ob-
dobí. Poznají způsoby, jak snížit stres, zvládat vypjaté emoce a žít 
spokojeněji. Naučí se, jak se sebou zacházet jinak a žít jinak, než 
nám vypráví média, která nás nutí do výkonového způsobu života. 
Mohou se k tomuto vždy obrátit, pokud jejich potřeba naroste 
a vědí už, kde hledat.“ 
Jaroslava Dvořáková, lektorka všímavosti.

HODNOCENÍ ÚČASTNÍKŮ

„Z kurzu všímavosti si odnáším, jak si více všímat věcí uvnitř a ko-
lem sebe a zaměřovat se více na pozitivní zážitky.“ 
Zdravotní sestra, Vojenská fakultní nemocnice Praha

„Seznámila jsem se s technikami rozvoje všímavosti, klidněji 
zvládám stresové situace a všímám si věci, které jsem nevnímala 
a dělala automaticky.“ 
Jaroslava Senohrábková, Thomayerova nemocnice Praha

ZDRAVOTNICTVÍ V ČÍSLECH

     Podpořili jsme 110 zaměstnanců nemocnic a zajišťujeme 
pravidelné cvičení jógy 56 pacientům nemocnic.

KDE PŮSOBÍME

HoSt Praha, Nemocnice Tábor, Roska Hradec Králové, Tho-
mayerova nemocnice Praha, Psychiatrická nemocnice Bohni-
ce Praha, SVP Klíčov Praha, Komunitní centrum Háta Ledeč 
n. S., Denní a týdenní stacionář Jihlava, Vojenská fakultní 
nemocnice Praha, Městská nemocnice Městec Králové.

PROJ EK T Y
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3.7    Festival 
Přítomnosti

PRINCIP PROJEKTU

Pořádáme duchovní a benefiční setkání lidí, kde vznikají spon-
tánně a přirozeně přítomnost, sounáležitost a činy pro rozvoj 
aktivit Nadačního fondu pro rozvoj plného vědomí a také pro 
rozvoj plného vědomí celé společnosti.

ROK 2019

9. listopadu 2019 jsme uspořádali první ročník Festivalu Pří-
tomnosti v Praze v prostorách DDM Spektrum, Karlínské 
náměstí 7. Videosestřih z festivalu naleznete zde:  
http://bit.ly/festivalpritomnosti2019

Na festival do karlínského Spektra dorazili příznivci přítom-
nosti a podporovatelé projektů Nadačního fondu pro rozvoj 
plného vědomí. Během celého dne se sešlo celkem 108 
účastníků festivalu. 

Festival se konal v režimu veřejné sbírky na podporu zajištění 
jógy seniorům a dětem v dětských domovech. Vstupné na 
festival bylo vybíráno formou daru předem přes portál daruj-
me.cz nebo převodem na bankovní účet veřejné sbírky. Na 
místě akce bylo možné darovat také v hotovosti a potvrdit 
vložení daru do veřejné sbírky zápisem do sběrací listiny.

Celkem se díky Festivalu Přítomnosti nastřádalo 137 761 Kč.
100 % z vybraného vstupného bylo použito na cvičení jógy se 
seniory a dětmi z dětských domovů.

ROK 2020

Druhý ročník Festivalu Přítomnosti se uskuteční 10. října 
2020 v Praze. Místo konání festivalu a aktuální informace 
naleznete na webu www.festivalpritomnosti.cz.

PROJ EK T Y
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     Od začátku roku budeme pokračovat v realizaci zajišťování pravidelných lekcí 
jógy seniorům a dětem v dětských domovech.

     Nově uspořádáme osmitýdenní kurzy všímavosti pro vážné zájemce z řad 
zaměstnanců nemocnic a z řad učitelů základních škol.

     Zaktivujeme možnost darování přes dárcovské SMS.

     Budeme pokračovat v jednodenních seminářích všímavosti pro zaměstnance 
nemocnic.

     Zrealizujeme dva osmitýdenní kurzy ve věznici Horní Slavkov pro skupinu 
odsouzených ve výkonu trestu a pro skupinu zaměstnanců.

     Uspořádáme víkendové setkání lektorů jógy, kteří s námi spolupracují.

     Zpracujeme korektury knihy Pravda je a vydáme ji.

     25. dubna 2020 uspořádáme první ročník Festivalu jógy v Jihlavě.

     10. října 2020 uspořádáme druhý ročník Festivalu Přítomnosti.

     Předpokládaný rozpočet na rok 2020 je 1,8 až 2,5 miliónu korun. Náklady 
a rozsah podpory přizpůsobíme přízni dárcům.

3.8  Překlad knihy Pravda je 3.9  Plán pro rok 2020

Vydáváme knihu „Pravda je“, unikátní knihu rozhovorů se Sri H.W.L. Poonjou.  
Iniciátorem překladu a vydání knihy je Zdeněk Weber.

ZAMĚŘENÍ A OBSAH KNIHY

Rozhovory se Sri H. W. L. Poonjou (Papaji), učitelem advaity a neduality. Papaji je 
přímým žákem Sri Ramana Maharšiho a tradice Arunáčaly, posvátné hory v Indii. 
Papaji cestoval po celé Evropě, Spojených státech, Austrálii a Jižní Americe. Nikde 
kam přišel, však nedovolil vytvořit jakoukoliv organizaci a odmítal se usadit. „Mým 
ášramem je celý vesmír,“ vždy tvrdil.

V roce 2019 jsme provedli rozsáhlou korekturu překladu celého textu. Na podzim 
roku 2020 připravujeme knihu k vydání.

UKÁZKA Z KNIHY

Cokoli přichází, nech přijít, to, co zůstává, nech zůstat, to, co odchází, nech odejít,
vždy buď  Tiše a vždy miluj Já: toto je esence toho, jak dovedně žít ve světě zdání.
Během všech činností života vždy věz, že jsi Já. Šťastného, krásného života dosáhneš tím, 
že přijmeš vše, co přichází, a nestaráš se o to, co nepřijde.

PROJ EK T Y
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4.1  Identifikace
nadačního fondu

KONTAKTY
A VÝZVA

Nadační fond pro rozvoj plného vědomí  VZ 2019 

NADAČNÍ FOND PRO ROZVOJ PLNÉHO VĚDOMÍ

Adresa Jugoslávských partyzánů 736/34
 160 00 Praha 6, Česká republika

Rok založení 2015
Právní forma Nadační fond
IČ 04628438
Zápis v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze,spisová značka N1318.

Bankovní spojení  Fio banka
Číslo transparentního účtu 2500914385/2010
IBAN CZ5620100000002500914385
BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX

Telefon +420 731 636 812
Web  www.plnevedomi.cz
E-mail  fond@plnevedomi.cz

Facebook https://www.facebook.com/plnevedomi
Instagram https://www.instagram.com/plnevedomi/
Youtube http://bit.ly/youtube-plnevedomi

Uzávěrka výroční zprávy 20. 2. 2020

KO N TA K T Y
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4.2  Výzva

POJĎTE DO TOHO S NÁMI
Chtěli byste se k nám připojit a podpořit naše projekty? I malá pomoc může přinést zlepšení  

kvality života, radost a určitě lásku, která je dnes potřeba ze všeho nejvíce. 

Podpořit nás můžete buď přímo na našem webu, prostřednictvím dárcovských platforem,  
nebo dárcovské SMS. Všem dárcům předem děkujeme za podporu.

www.plnevedomi.cz/darujte

https://givt.cz/nadacni-fond-pro-rozvoj-plneho-vedomi

https://www.darujme.cz/organizace/434

Dárcovská SMS
Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS TRV JOGAPROSENIORY 90  

na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 90 Kč/měsíc.  
Více informací na www.darcovskasms.cz.

POPOŘTE NÁS NÁKUPEM

Portál givt.cz sdružuje více než 1 500 vašich 
nejoblíbenějších e-shopů. Nakupujete, 

přispíváte a nic navíc vás to nestojí.

STAŇTE SE NAŠÍM AMBASADOREM

Jste aktivní? Máte rádi výzvy? Vytvořte 
dárcovskou výzvu na portálu darujme.cz  

a inspirujte své okolí pro dobrou věc.

Z každého vašeho nákupu nám vybraný e-shop pošle malou 
část jako váš dar (až do 7,5 % z ceny nákupu). Nakupovat 
můžete například na Booking.com (ubytování), Mall.cz 

(elektronika a vybavení domácnosti), Kiwi.com (letenky), 
Aboutyou.cz (oblečení), Invia.cz (zájezdy), Econea.cz 

(ekologické přípravky), Aliexpress.com (největší e-shop na 
světě), Bonami.cz (nábytek a vybavení domácnosti) a na 

dalších 1 526 obchodech.

Jak na to?

1. Před nákupem jděte na stránku www.givt.cz.
2.  Vyberete e-shop, na kterém chcete nakoupit a dále 

vyberte Nadační fond pro rozvoj plného vědomí, který 
nákupem podpoříte.

3.  Klikněte na "Zahajte nákup", budete přesměrováni na 
stránku e-shopu, kde chcete nakupovat.

4.  E-shop nám následně pošle až 7,5 % z hodnoty nákupu.

Tip: Nainstalujte si pomocníka pro prohlížeče Chrome a 
Firefox, který vás upozorní na možnost pomoci nákupem.

Mediakit: Propagační materiály ke stažení. 
Logo, baner, leták, výroční zpráva.

Detailní informace a linka podpory pro dárce:

+420 731 636 812  /  fond@plnevedomi.cz

Vyberte si jeden z našich projektů a založte pro něj výzvu 
pro své přátele a známé. Slavíte narozeniny, plánujete svat-

bu, nebo běžíte maraton a chtěli byste u toho podpořit  
dobrou věc? Stačí vyplnit jednoduchý formulář, zvolit typ 

vaší dárcovské výzvy (narozeniny, běh, oslava), nahrát  
fotku a je to.

Jak na to?

1. Registrujte se na www.darujme.cz.
2.  Založte novou výzvu, vyberte Nadační fond pro rozvoj 

plného vědomí a zvolte jeden z našich projektů.
3.  Popište svůj projekt a uveďte argumenty,  

proč by se k vám ostatní měli přidat.
4.  Sdílejte výzvu se svými přáteli emailem,  

'osobně a na sociálních sítích.
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JE TO TVOJE MYSL ,  
KTERÁ V YTVÁŘÍ TENTO SVĚT. 
BUDDHA


