
 

 

  

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 

 

 
Naše poslání  
 
Organizace Češi Tibet podporují vznikla v reakci na odklon zahraniční politiky ČR od polistopadových 
hodnot kladoucích důraz na ochranu lidských práv a demokracie. Nechtěli jsme nečinně přihlížet 
úpadku, kdy se vrcholní představitelé země začali nedůstojně klanět čínským diktátorům a opouštět své 
tradiční přátele. Jako země s totalitní minulostí soucítíme s utlačovanými kdekoliv po světě a cítíme 
závazek pomáhat tak, jak svobodný svět pomáhal v minulosti nám. Vážíme si odkazu prezidenta 
Václava Havla a jeho přátelství s Jeho Svatostí dalajlamou a chceme ho rozvíjet. Seznamujeme 
veřejnost s reálnou situací v Tibetu.  
 
Pořádáme shromáždění i kulturní a osvětové projekty ve veřejném prostoru, jejichž cílem je umožnit 
občanům České republiky projevit solidaritu s Tibeťany. Iniciovali jsme např. shromáždění protestující 
proti návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v ČR nebo poslední vítání Jeho Svatosti dalajlamy v 
Praze na Hradčanském náměstí. Spolupracujeme s Parlamentem ČR ve prospěch podpory Tibeťanů. 
Naším cílem je zapojit českou veřejnost do aktivit na podporu lidských a občanských práv, kulturních a 
náboženských svobod a práva na zdravé životní prostředí v Tibetu. 

 
 

Naše projekty v roce 2020 
 
Naším hlavním projektem je i v roce 2020 příprava knihy o přátelství Václava Havla a Jeho Svatosti 
14. dalajlámy a o dopadu toho vztahu na mezinárodní politiku a vnímání tibetské otázky ve světě. 
Vydání knihy podpořil Abakus - nadační fond zakladatelů Avastu.  
 
V rámci možností covidových opatření jsme realizovali rozhovory, pátrali jsme v archivech a sledovali 
nespočet tenkých nitek vedoucích napříč celým příběhem. V létě sestavujeme tým dobrovolníků pro 
tento projekt a závěrem roku potvrzujeme vydání v nakladatelství Vyšehrad, Albatros Media as. a 
připravujeme se na velmi náročný rok 2021.  
 

  
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Lidé ve spolku 

 
Martin Bursík, předseda 
Kateřina Bursíková Jacques, ředitelka 
Andrea Urbancová, projektová manažerka 
Milan Opavský, editor 
 

 
 
Klub přátel  
 
V roce 2020 jsme měli 88 členů. 
 

 
 
Fakturační a kontaktní údaje spolku 

 
Češi Tibet podporují, z.s.,  
RNDr. Martinem Bursíkem, předsedou spolku,   
Sněmovní 174/7, Praha Malá Strana, 118 00, 
 
email: info@cesitibetpodporuji.cz, IČO: 05478006, 
kontaktní osoba: Andrea Urbancová, tel: 777 812191 
 
bankovní spojení: Fio banka, a.s., č.účtu: 2701082239/2010 
 
 

 
Výsledek hospodaření 2020 

 
Celkové příjmy jsou tvořeny dary fyzických a právnických osob a členskými příspěvky. V roce 2020 
tyto příjmy dosáhly částky 207.171,-Kč. 
Příjmy jsou tvořeny dary formou finančních prostředků v celkové výši 27.171,- a formou darovaných 
služeb v celkové výši 180.000,-Kč. 
 
Celkové náklady spolku v celkové výši 180.000,- jsou nákladem především na přípravu knihy a 
koordinaci její výroby, administrativní náklady, úhrady za fotografické služby a občerstvení. 
 
Výsledek hospodaření za rok 2020 tedy představuje zisk ve výši 27.171,-. Tento zisk bude použit k 
úhradě nezbytných provozních nákladů v roce 2021.    
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