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O	  VZNIKU	  	  
	  
Nadační	  fond	  byl	  založen	  v	  roce	  2016	  za	  účelem	  podpory	  zachování	  duchovního	  dědictví	  
domorodých	  lidí	  kmene	  KOGI	  a	  kulturní	  výměny	  se	  současnou	  společností.	  
Základním	  posláním	  nadačního	  fondu	  je	  organizace	  dlouhodobé	  sbírky	  a	  naplňování	  aktivit	  v	  České	  
republice	  a	  v	  Kolumbii.	  
	  
Domorodí	  lidé	  mají	  zcela	  odlišné	  vnímání	  světa	  než	  je	  to	  naše	  civilizované.	  A	  přitom	  je	  nám	  
v	  základech	  velmi	  blízké.	  Jejich	  prosba	  je,	  abychom	  se	  dokázali	  sami	  postarat	  o	  sebe,	  o	  svou	  zemi	  a	  
o	  život	  dalších	  generací.	  Kogi	  a	  Uaí	  nám	  pomáhají	  zacelovat	  naše	  vlastní	  kořeny	  a	  vyrůstat	  z	  nich	  
v	  silný	  kmen,	  který	  je	  základem	  zdravé	  koruny.	  Od	  roku	  2004	  provozuje	  zakladatelka	  Monika	  
Michaelová	  setkání,	  kde	  se	  lidé	  učí	  rozpoznávat	  své	  talenty,	  rozvíjet	  je	  a	  aktivně	  vytvářet	  dobré	  
podmínky	  pro	  život.	  Nadační	  fond	  pokračuje	  v	  této	  aktivitě	  a	  dále	  ji	  rozvíjí	  a	  zkvalitňuje.	  
	  
Na	  základě	  dlouhodobého	  studia	  a	  soužití	  s	  domorodými	  lidmi	  kmenů	  Kogi	  a	  Uaí	  nadační	  fond	  
vychází	  z	  deklarace	  základních	  lidských	  práv	  a	  svobod	  v	  oblastech	  našeho	  a	  mezinárodního	  práva,	  
které	  se	  týkají	  možností	  navrácení	  teritorií	  do	  správy	  domorodých	  lidí	  a	  získání	  ochrany	  a	  správy	  
míst	  se	  speciálním	  historickým	  a	  duchovním	  významem	  v	  naší	  zemi.	  Zároveň	  si	  klademe	  za	  cíl	  
vytvořit	  takové	  podmínky,	  které	  by	  umožnili	  občanům	  české	  republiky	  se	  zájmem	  o	  pokračování	  
v	  tradičních	  řemeslech,	  revitalizaci	  krajiny	  a	  drobné	  hospodaření	  s	  půdou,	  vytvořit	  dobré	  a	  
důstojné	  podmínky	  pro	  takovou	  práci.	  Naše	  aktivity	  v	  roce	  2017	  byly	  zaměřeny	  především	  na	  
mapování	  současné	  situace	  a	  propojování	  cílových	  skupin	  na	  úrovni	  mikroregionů.	  	  
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ÚČEL	  ZŘÍZENÍ	  NADAČNÍHO	  FONDU	  
	  
Dle	   zakládací	   listiny,	   Účelem	   nadačního	   fondu	   je	   podpora	   zachování	   duchovního	   dědictví	  
domorodých	   lidí	   kmene	   KOGI	   a	   kulturní	   výměny	   se	   současnou	   společností.	   Základním	   účelem	  
nadačního	  fondu	  je	  organizace	  dlouhodobé	  sbírky:	  
	  

a) Na	   odkup	   horských	   pozemků	   v	  Sierra	   Nevada	   –	   Kolumbie	   pro	   rozšíření	  
domorodého	   teritoria	   kmenů	  Kogi	   a	  Uaí,	  dále	  na	   revitalizaci	  horských	   terénů	  a	  
vybudování	   chráněného	   teritoria	   pro	  obnovení	   ekosystému	   i	   vnitřní	   rovnováhy	  
lidí.	  	  	  	  	  

	  
b) Na	  odkupování	  či	   získávání	  do	  užívání	  pozemků	  v	  Evropě,	  které	   jsou	  přírodními	  

památkami	  nebo	  silovými	  místy	  s	  duchovním	  významem.	  Dále	  vytváření	   lesních	  
chrámů	   a	   posvátných	   hájů,	   zakládání	   rodových	   hospodářství	   a	   škol	   přírodní	  
moudrosti.	  	  

	  
	  

	  
Hlavní	   činností	   nadačního	   fondu	   je	   získávání	   a	   poskytování	   finančních	   prostředků	   pro	   naplnění	  
účelu	  nadačního	  fondu	  a	  jeho	  činností.	  
	  
V	  rámci	  své	  hlavní	  činnosti	  může	  nadační	  fond	  přispívat	  k	  naplňování	  svého	  účelu	  také	  následující	  
vlastní	  činností:	  
	  

1) budování	   národní	   a	   mezinárodní	   spolupráce	   pro	   obnovení	   interkulturních	   programů	  
s	  partnerskými	  organizacemi	  	  

2) ochrana	  domorodých	  kultur	  	  
3) rozvoj	  přírodního	  učení	  
4) studium	  přírodních	  věd	  
5) obnovení	  duchovních	  tradic	  v	  Evropě	  
6) péče	  o	  životní	  prostředí	  a	  přírodu	  
7) vzdělávání,	  poradenství	  a	  osvěta	  
8) pořádání	  zážitkových	  programů	  a	  pobytů	  
9) komunitní	  a	  místní	  rozvoj	  
10) podpora	  lidských	  práv	  a	  demokratických	  hodnot	  
11) charitativní	  činnost	  
12) vydavatelská	  činnost	  
13) programy	  na	  kultivaci	  kulturní	  krajiny	  

	  
Účel	  nadačního	  fondu	  může	  být	  změněn	  rozhodnutím	  správní	  rady.	  
	  
	  
V	  roce	  2017	  byla	  správní	  rada	  ve	  složení:	  	  
	  
Monika	  Michaelová,	  předsedkyně	  správní	  rady,	  pověřena	  rozvojem	  a	  řízením	  NF	  
Jana	  Krausová,	  členka	  správní	  rady,	  pověřená	  ekonomicko	  -‐	  právním	  vedením	  NF	  
Jan	  Budil,	  člen	  správní	  rady	  pověřen	  správou	  multimediální	  komunikace	  
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ZAKLADATELKA	  MONIKA	  MICHAELOVÁ	  
	  
Moje	  putování	  v	  Kolumbii	  trvalo	  tři	  měsíce	  v	  roce	  2011.	  Od	  té	  doby	  jsem	  na	  cestě	  
s	  domorodci	  všude	  a	  pořád.	  	  
Oni	  žijí	  v	  severní	  Kolumbii,	  v	  horách	  Sierra	  Nevada.	  Říkají,	  že	  je	  to	  srdce	  světa	  a	  ví,	  co	  tím	  
myslí.	  My	  žijeme	  v	  srdci	  Evropy.	  Víme,	  co	  to	  znamená,	  když	  to	  někdy	  vyslovíme?	  	  
	  

	  
	  

Monika	  u	  rodiny	  Kogi	  předává	  vodu	  od	  nás,	  září	  2016	  
	  
Před	  cestou	  ke	  Kogi	  v	  září	  2016	  mi	  došlo,	  že	  tam	  nejedu	  jen	  poděkovat.	  Jdu	  je	  požádat	  o	  další	  učení.	  
Estudiar.	  
Řekni	  to	  klidně	  česky,	  řekl	  mi	  Itamar,	  když	  jsem	  předávala	  vodu	  od	  nás.	  	  
	  
Chci	  u	  vás	  studovat.	  
Stovky	  lidí	  v	  České	  republice	  posílají	  pozdravy	  a	  poděkování	  za	  to,	  co	  v	  Sierra	  Nevada	  pro	  nás	  
všechny	  děláte.	  Za	  vaši	  přítomnost.	  	  
Obracíme	  se	  na	  vás	  s	  prosbou	  o	  další	  provázení,	  prohloubení	  našeho	  spojení	  a	  rady,	  jak	  můžeme	  
tady	  v	  Evropě	  s	  vámi	  spolupracovat	  na	  vytvoření	  mostu	  mezi	  divokým	  srdcem	  a	  civilizovaným	  
člověkem.	  	  
Vezu	  s	  sebou	  přání	  a	  otázky	  lidí,	  kteří	  posílají	  svoje	  drobné	  dárky.	  Posbírali	  jsme	  vodu	  z	  různých	  
pramenů,	  potoků,	  řek	  a	  vodních	  nádrží	  ze	  srdce	  Evropy.	  	  
Jedu	  vás	  pozvat	  k	  nám,	  do	  České	  republiky,	  abyste	  nás	  učili	  a	  abychom	  i	  my	  mohli	  něco	  dobrého	  
udělat	  pro	  vás	  a	  pro	  Zemi.	  	  
Osobně	  prosím	  o	  prohloubení	  práce	  s	  vámi	  v	  Evropě	  na	  vztahu	  lidí	  k	  základním	  hodnotám.	  Přeji	  si,	  
aby	  bylo	  srdce	  Evropy	  i	  srdce	  světa	  prostorem	  míru	  a	  klidu.	  Posvátným	  územím.	  	  
V	  těchto	  dnech	  se	  rozhoduje	  o	  budoucnosti	  ŠUMAVY	  největší	  přírodní	  rezervace	  v	  srdci	  Evropy.	  Na	  
jedné	  straně	  je	  zájem	  developerů	  a	  těžařů,	  na	  druhé	  straně	  jsou	  desítky	  tisíc	  lidí,	  kteří	  chrání	  
hodnotu	  tohoto	  jedinečného	  evropského	  přírodního	  území.	  Proto	  se	  i	  na	  vás	  obracím	  s	  prosbou	  o	  
nasměrování	  a	  spolupráci.	  	  
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KOGI	  
	  
Od	  nepaměti	  do	  hor	  Sierra	  Nevada	  přicházejí	  lidé	  z	  celého	  světa.	  Následují	  svoje	  vnitřní	  volání.	  
Hlas	  Země.	  Nejdou	  podle	  map	  a	  nemají	  průvodce.	  Vede	  je	  volání	  lidí	  Kogi,	  kteří	  ve	  snové	  realitě	  
hledají	  svoje	  mladší	  bratry	  a	  sestry.	  Civilizované	  lidi	  z	  různých	  kontinentů,	  kteří	  mají	  nadání	  a	  
schopnost	  se	  od	  nich	  učit.	  V	  horách	  začaly	  vznikat	  vesničky,	  ve	  kterých	  se	  tvoří	  nový	  kmen.	  Jsou	  
označováni	  domorodým	  jazykem	  Kagaba	  jako	  Uaí,	  neboli	  neteře	  a	  synovci	  velkého	  jaguára.	  To	  
jsme	  my.	  
Kogi	  žili	  v	  oddělení	  od	  civilizace	  do	  80tých	  let	  minulého	  století.	  Vystoupili	  ze	  svého	  azylu	  a	  zaskočili	  
nás.	  Nenabídli	  jen	  to,	  co	  čekáme	  od	  „divochů“	  a	  s	  čím	  se	  ještě	  můžeme	  setkat	  v	  Amazonii,	  na	  Nové	  
Guiney	  i	  jinde	  –	  odlišný,	  přírodní	  způsob	  života.	  Přinesli	  nám	  svůj	  pohled	  na	  problém	  velmi	  aktuální.	  
Na	  ekologii,	  na	  ochranu	  životního	  prostředí,	  vztahy	  a	  duchovní	  aspekt	  sexuality.	  
Domorodci	  z	  hor	  Sierra	  Nevada	  upozorňují,	  že	  ničíme	  svět	  a	  je	  nejvyšší	  čas	  to	  změnit.	  Ekologové	  
z	  džungle,	  potomci	  dávné	  civilizace,	  úžasní	  stavitelé	  a	  průzkumníci	  lidské	  duše	  v	  temnotách,	  to	  je	  
národ	  Kogi.	  Žijí	  v	  dokonalé	  rovnováze	  s	  přírodou	  a	  ekosystémem.	  
Cambio	   cultural.	   Řekl,	   Mamo	   Pedro,	   když	   v	  září	   2016	   rozmlouval	   s	  vodou	   od	   nás.	   Výměna	  
kulturního	  a	  duchovního	  dědictví	  domorodých	  lidí	  kmene	  KOGI	  se	  	  současnou	  společností,	  ve	  které	  
začínáme	  vnímat	  naše	   kořeny,	   spojení	   s	  moudrostí	   Země	  a	   životními	   zákonitostmi.	  Mamo,	  přijal	  
Moniku	  do	  učení.	  	  
Nejdříve	  se	  musíš	  naučit	  základy,	  řekl.	   	  Pak	  přivez	  další	   lidi	  od	  vás.	  A	  až	  bude	  čas,	  přijedu	  do	  vaší	  
země,	  kde	  jsou	  lidi	  s	  dobrým	  srdcem	  a	  jasnou	  vůlí	  žít	  v	  souladu	  se	  zákony	  přírody.	  	  
	  
Ženy	  kmene	  Kogi	  tkají	  tašky	  z	  přírodních	  vláken.	  Několik	  jich	  posílají	  nám,	  utkaly	  je	  pro	  české	  lidi	  
jako	  dar	  za	  dar.	  Je	  to	  výměna,	  říká	  Saha	  Maria	  a	  ukazuje	  mi	  7	  tašek,	  které	  utkala.	  Mám	  pocit,	  že	  se	  
dotýkám	  těl	  žen,	  pro	  které	  jsou,	  když	  si	  je	  od	  ní	  beru.	  Vždycky	  se	  objevila	  nějaká	  žena	  s	  taškou	  	  
anebo	  ji	  poslala	  po	  svém	  muži,	  aby	  ji	  vyměnil	  za	  něco,	  co	  jsem	  přivezla	  od	  nás.	  	  
	  
A	  tuhle	  nosí	  muži.	  Jmenuje	  se	  gamakala.	  Říká	  Mamo	  a	  ukazuje	  na	  bílou	  tašku	  s	  flekem	  od	  panely.	  
Dal	  mi	  ji,	  když	  jsme	  si	  povídali	  o	  tom,	  co	  to	  vlastně	  znamená	  být	  v	  páru.	  	  
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UAÍ	  
Uaí	  jsou	  lidé,	  kteří	  do	  Sierra	  Nevada	  dorazili	  z	  různých	  částí	  světa,	  často	  následujíc	  vnitřní	  volání.	  
Tak	  Kogi	  svolávají	  své	  lidi	  KAGABA	  (divocí,	  jaguáří	  lidé).	  	  Říká	  se,	  že	  Uaí	  jsou	  desátými	  potomky	  
původní	  civilizace	  na	  Zemi	  a	  jsou	  nositeli	  změny.	  	  
	  
Kogi	  přenechali	  Uaí	  některé	  části	  svého	  teritoria	  a	  tvoří	  tak	  jakýsi	  psychický	  most	  mezi	  nimi	  a	  
současnou	  civilizací,	  která	  se	  snaží	  penetrovat	  jejich	  území	  a	  tím	  kmen	  prakticky	  zaniká.	  	  
	  
Jairo	  s	  rodinou	  mi	  ukázali	  prostor,	  kde	  můžeme	  společně	  vybudovat	  ceremoniální	  místo	  pro	  KOGI	  
ČECHO.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  



VÝROČNÍ	  ZPRÁVA	  NADAČNÍHO	  FONDU	  MOSTY-‐PUENTES	  

FUNDACION	  ESCUELA	  SINTANA	  Y	  TIERRA	  NEGRA	  
	  
Sintana	  a	  Seinekan	  …	  neboli	  Tierra	  Negra	  
Jsou	  prvním	  božstvem	  panteonu	  a	  představují	  srdce,	  úrodnou	  půdu	  ducha.	  	  
	  
Tierra	  Negra	  je	  také	  fyzické	  teritorium	  o	  rozloze	  cca	  25	  ha	  horského	  terénu	  se	  dvěma	  prameny.	  
Zatím	  má	  plně	  osázený	  a	  jídlo	  produkující	  sad	  (juka,	  platany,	  malanga,	  avokádo	  atd.),	  otevřený	  
dům	  se	  střechou,	  základ	  společné	  kuchyně	  a	  kamenný	  kruh	  posvátného	  slova.	  	  
	  
Toto	  území	  je	  zároveň	  školou	  přírodního	  učení	  kmene	  Kogi.	  Je	  to	  pro	  nás	  relativně	  bezpečná	  část	  
Sierra	  Nevada,	  kde	  můžeme	  žít,	  pokud	  to	  volání	  ucítíme.	  Je	  to	  teritorium	  Kogi	  Čecho.	  Tak	  Monice	  a	  
jejím	  lidem	  říkají.	  V	  Tierra	  Negra	  vzniká	  prostor,	  určený	  pro	  obnovení	  ekosystémů	  a	  vnitřní	  
rovnováhy	  lidí.	  Je	  to	  škola	  přírodního	  učení.	  	  
	  
Tierra	  Negra	  je	  prostor	  pro	  tuhle	  kulturní	  a	  duchovní	  výměnu	  se	  záměrem	  uchování	  živého	  učení	  
země.	  Vzájemné	  učení,	  očista,	  práce,	  vaření,	  udržování	  ohně	  a	  každodenní	  jednoduchý	  život	  jsou	  
praxe,	  které	  všichni	  tady	  prožíváme.	  	  
	  
Pro	  dárce	  a	  partnery	  Mosty	  –	  Puentes	  jsou	  určeny	  21denní	  pobyty.	  První	  termín	  byl	  srpen	  2017.	  	  
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2017	  	   PRVNÍ	  ROK	  NADAČNÍHO	  FONDU	  
	  
leden	  
	  
Uskutečnili	  jsme	  dlouhodobý	  studijní	  pobyt	  Moniky	  Michaelové	  v	  Sierra	  Nevada.	  Pobývala	  u	  rodiny	  
Uaí,	  kam	  Kogi	  chodí	  a	  společně	  s	  nimi	  se	  připravovala	  na	  cestu	  do	  hor.	  Pochopila,	  že	  ve	  skutečnosti	  
jde	  do	  srdce	  světa.	  V	  Tierra	  Negra	  začala	  připravovat	  terasy	  pro	  pěstování	  bylin	  a	  zeleniny.	  Učila	  se	  
sázet,	  příst,	  lovit,	  snít,	  vnímat	  prostor	  zevnitř	  a	  uklízet.	  Koupili	  jsme	  mulu.	  
Představili	  jsme	  Nadační	  fond	  na	  konferenci	  Cesty	  Světem	  ve	  Znojmě.	  	  
	  
únor	  
	  
Uzavřeli	  jsme	  mezinárodní	  smlouvu	  o	  dlouhodobé	  spolupráci	  s	  Fundacion	  Escuela	  Sintana	  y	  Tierra	  
negra.	  Od	  této	  chvíle	  je	  Tierra	  Negra	  prostorem	  pro	  české	  lidi,	  kteří	  mají	  nadání	  a	  vůli	  spolu	  s	  námi	  
naplňovat	  poslání	  Nadačního	  fondu.	  K	  Monice	  se	  připojuje	  první	  češka	  a	  následně	  si	  do	  Tierra	  
Negra	  našel	  cestu	  i	  český	  pár	  cestovatelů.	  Dokončujeme	  tradiční	  kuchyň	  a	  začínáme	  budovat	  
zázemí	  pro	  kruh	  posvátného	  slova.	  A	  taky	  to	  poslední,	  co	  by	  koho	  napadlo	  a	  přesto	  to	  první,	  co	  
každého	  napadne.	  Přírodní	  záchod.	  	  
	  
březen	  
	  
Monika	  byla	  u	  Kogi	  ve	  vyšších	  horských	  oblastech.	  Předali	  jí	  základy	  pro	  život	  a	  učení	  o	  kultivaci	  
životních	  i	  přírodních	  zdrojů.	  Velká	  část	  učení	  se	  dotýká	  našeho	  vztahu	  k	  vodě	  a	  tvoření	  páru.	  
„Voda	  není	  na	  prodej“	  řekl	  mamo	  Sungali	  a	  nemyslí	  tím	  jen	  vodu	  v	  řekách.	  	  
	  
duben	  
	  
Monika	  reprezentovala	  nadační	  fond	  na	  mezinárodní	  konferenci	  o	  ochraně	  vodních	  zdrojů	  
v	  distriktu	  Fusa,	  Kolumbie,	  kam	  doprovázela	  svého	  učitele	  Mamo	  Mauricia.	  Jednalo	  se	  o	  další	  
propojení	  a	  začátek	  spolupráce	  vládních	  zástupců,	  hospodářů,	  místních	  lidí,	  škol	  a	  domorodců.	  	  
Dostali	  jsme	  od	  kolumbijských	  úřadů	  pozvání	  uspořádat	  konferenci	  o	  vodě	  u	  nás	  v	  srdci	  Evropy.	  	  
Cíle	  nadačního	  fondu	  Monika	  následně	  prezentovala	  na	  velvyslanectví	  ČR	  v	  Bogotě,	  jednáme	  o	  
možnostech	  spolupráce	  a	  podpory.	  	  
	  
květen	  
	  
Uspořádali	  jsme	  dvě	  víkendová	  setkání	  a	  pouť	  na	  posvátné	  místo	  našich	  předků,	  k	  soutoku	  
Berounky	  a	  Vltavy,	  kde	  se	  na	  nás	  dívá	  Závist	  a	  my	  se	  díváme	  na	  Šanci.	  	  
V	  květnu	  se	  Monika	  setkala	  s	  mamo	  Asdrubalem	  z	  kmene	  Arhuaco	  a	  společně	  s	  Jaroslavem	  
Duškem	  si	  popovídali	  na	  besedě	  v	  Řevnicích.	  Vypravili	  jsme	  se	  s	  Asdrubalem	  na	  Říp,	  kde	  jsme	  pro	  
spojení	  srdce	  světa	  a	  srdce	  Evropy	  dali	  platbu	  zemi.	  	  
	  
červen	  
	  
Hned	  na	  začátku	  měsíce	  jsme	  putovali	  na	  další	  významné	  místo,	  které	  se	  pojí	  s	  výukou	  moudrosti	  
země	  a	  působením	  našich	  předků	  napříč	  historií.	  Na	  Budeč.	  	  
Jeden	  den	  jsme	  věnovali	  návštěvě	  Senátu	  ČR,	  abychom	  podpořili	  jednání	  o	  ochraně	  přírodních	  
rezervací.	  	  
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Zahájili	  jsme	  mapování	  míst	  v	  ČR	  s	  mimořádným	  významem	  z	  hlediska	  historie	  a	  duchovního	  
dědictví.	  Hledáme	  kousek	  české	  země	  a	  proto	  jsme	  podali	  první	  nadační	  žádost	  o	  přidělení	  grantu	  
na	  odkoupení	  pozemku,	  kde	  stávala	  svatyně	  našich	  předků.	  Vzhledem	  k	  nekomerční	  povaze	  
záměru	  jsme	  ale	  neuspěli.	  	  
Podíleli	  jsme	  se	  na	  provázení	  přechodovými	  rituály	  pro	  ženy	  a	  muže	  v	  centru	  Nesměň	  u	  Českých	  
Budějovic.	  	  
	  
červenec	  
	  
Připravujeme	  intenzivně	  skupinu	  prvních	  dárců	  a	  studentů,	  kteří	  se	  rozhodli	  podpořit	  cíle	  
nadačního	  fondu	  v	  Tierra	  Negra.	  Potkáváme	  se	  s	  prací	  Amigos	  de	  Colombia	  a	  shodujeme	  se	  na	  tom,	  
že	  naše	  cesty	  se	  nespojují,	  ale	  potkávají.	  Začínáme	  se	  propojovat	  se	  Slovanským	  kruhem.	  	  
Koncem	  měsíce	  Monika	  odlétá	  spolu	  se	  skupinou	  Čechů	  do	  Kolumbie.	  	  
	  
srpen	  
	  
V	  srpnu	  2017	  jsme	  podnikli	  první	  Cestu	  do	  srce	  světa,	  které	  se	  účastnilo	  5	  studentů	  v	  Tierra	  Negra.	  	  
Spolufinancovali	  jsme	  odkup	  3	  ha	  horského	  terénu	  v	  Sierra	  Nevada	  s	  prameny	  vody.	  Podpořili	  jsme	  
na	  celoregionální	  pracovní	  debatě	  pozastavit	  kácení	  pobřežních	  lesů	  v	  povodí	  řeky	  Buritaca.	  
	  
září	  
	  
V	  září	  se	  Monika	  vrátila	  spolu	  s	  babičkou	  rodiny	  Uaí.	  Irma	  žila	  více	  jak	  20	  let	  v	  horách	  s	  Kogi	  a	  tak	  
předávala	  ženskou	  moudrost	  na	  setkáních.	  Většinou	  beze	  slov,	  v	  tichu	  a	  v	  přítomnosti,	  která	  je	  
skutečným	  médiem	  učení	  její	  tradice.	  Podnikli	  jsme	  pouť	  na	  posvátná	  místa	  v	  jižní	  Francii,	  
uspořádali	  dvě	  víkendová	  setkání	  a	  navázali	  mnohá	  spojení	  s	  naší	  zemí	  a	  lidmi.	  	  
	  
říjen	  
	  
Podnikli	  jsme	  pouť	  na	  Moravu,	  kde	  jsme	  se	  setkali	  na	  obřadní	  hoře	  Godula	  s	  moravskými	  rodinami	  
a	  oslavili	  jsme	  společnou	  mnohaletou	  práci	  a	  studium	  přírodního	  učení,	  které	  je	  inspirované	  a	  
propojené	  s	  kmenem	  Kogi	  a	  Uaí.	  	  
Nadační	  fond	  prezentoval	  svou	  práci	  na	  kongresu	  inteligentního	  pohybu	  v	  Rožnově	  pod	  
Radhoštěm	  a	  Monika	  měla	  veřejnou	  besedu	  s	  Jaroslavem	  Duškem.	  	  
	  
listopad	  
	  
Už	   žádné	   placení	   pronájmů.	   Řekla	   domorodá	   babička	   Irma,	   když	   jsme	   se	   pomalu	   loučili	   a	   balili	  
dárky	  pro	  ženy	  kmene	  Kogi	  a	  rodinu	  Uaí.	  Teď	  potřebujete	  najít	  svůj	  kousek	  vaší	  země.	  Domorodí	  
lidé	  jsou	  i	  u	  vás.	  Stejně	  jako	  na	  celém	  světě.	  	  Každý	  takový	  člověk	  potřebuje	  kus	  země,	  ve	  kterém	  
může	  žít	  podle	  zákonů	  přírody.	  A	  tak	  nám	  v	  listopadu	  začalo	  hledání	  a	  spolu	  s	  ním	  i	  příběh,	  který	  
vypráví	  naše	  země.	  	  	  
Je	  jasné,	  že	  setkání	  nadačního	  fondu	  už	  nadále	  nebudou	  v	  hotelích	  ani	  v	  pronajatých	  domech.	  Irma	  
nás	  upozornila,	  že	  tato	  práce	  sice	  není	  vidět,	  jako	  když	  třeba	  člověk	  opraví	  střechu.	  Ale	  ve	  výsledku	  
místu,	  domu	  i	  rodině	  přináší	  dar.	  Kde	  se	  ale	  budeme	  scházet?	  Na	  tuto	  otázku	  přišla	  odpověď	  velmi	  
záhy.	  Dostali	  jsme	  pozvání	  do	  horské	  chalupy	  k	  rodině	  Slavíčků.	  Setkání	  s	  předáváním	  jednoduché	  
praxe	  pro	  kultivaci	  životních	  zdrojů	  si	  našla	  své	  první	  doma.	  	  
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prosinec	  
	  
Slavíme	  první	  rok	  od	  založení	  nadačního	  fondu.	  Udělali	  jsme	  kus	  práce	  a	  díváme	  se	  na	  to,	  kudy	  nás	  
cesta	   s	  Kogi	   a	   Uaí	   povede	   dál.	   Zažíváme	   však	   první	   rozčarování	   z	  toho,	   že	   se	   někteří	   lidé	   snaží	  
pouze	   vytěžit	   naše	   zkušenosti,	   získat	   přístup	   do	   Tierra	   Negra	   a	   ke	   Kogi	   s	   cílem	   nás	   od	   našeho	  
vlastního	  projektu	  odstavit.	  	  
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PODĚKOVÁNÍ	  	  
Děkujeme	  za	  podporu	  přátelům,	  rodinám	  a	  vám,	  kdo	  jste	  nám	  přispěli	  finančním	  darem.	  
Za	  první	  rok	  působení	  nadačního	  fondu	  jsme	  získali	  952318,18	  Kč	  od	  individuálních	  dárců	  a	  
účastníků	  aktivit	  Nadačního	  fondu.	  
	  
Agata	  Kopaničáková	  
Alena	  Melicharová	  
Alena	  Pelunková	  
Alice	  Krejčí	  
Aneta	  Heberová	  
Anna	  Machátová	  
Antonín	  Koláček	  
Barbora	  Šovčíková	  	  
Blanka	  Orsgová	  
Bohumila	  Vejrážková	  
Bronislav	  Mikulášek	  
Broňka	  Mlynářová	  
Dagmar	  Kotová	  
David	  Hecl	  
Eliška	  Hoke	  
Ester	  Štromová	  
Eva	  Pospíšilová	  
Helena	  Colobenticová	  
Helena	  Krausová	  
Ingid	  Suková	  
Ivana	  Sonnenvendová	  
Iveta	  Matoušková	  
Jája	  Šauerová	  
Jana	  Dytrtová	  
Jana	  Kociánová	  
Jana	  Krausová	  

Jana	  Meluzínová	  
Jana	  Plačková	  
Jarmila	  Tajovská	  
Jaromír	  Bláha	  
Jaroslav	  Dušek	  
Jaroslav	  Harmáček	  
Jiří	  Colobentic	  
Jitka	  Knebotová	  
Jitka	  Macoun	  Sidovorová	  
Karolina	  Vrabcová	  
Kateřina	  Jurenčáková	  
Kateřina	  Maršálková	  
Kateřina	  Šlaufová	  
Katka	  Štěpánková	  
Klára	  Mikulcová	  
Kristýna	  Tao	  
Lenka	  Duchcová	  
Lenka	  Holasová	  
Lenka	  Melicharová	  
Libuše	  Vaňková	  
Lucie	  Kubíková	  
Lucie	  Sofronková	  
Luděk	  Bečica	  
Marie	  Kartnerová	  
Martha	  Papafoti	  
Martin	  Tietz	  

Martina	  Moyzesová	  
Martina	  Vodňanská	  
Michaela	  Brázdová	  
Míša	  Roučková	  
Monika	  Kabelková	  
Monika	  Michaelová	  
Naďa	  Soukupová	  	  
Nikola	  Benčová	  
Olga	  Machovská	  
Petr	  Muller	  	  
Petr	  Šauer	  
Petra	  Masnicová	  
Petra	  Vančurová	  
Petra	  Zdobinská	  
Sabina	  Trojková	  
Simona	  Polcarová	  
Šárka	  Dominová	  
Štefan	  Rácz	  
Tereza	  Dlabalová	  
Veronika	  Appleford	  
Divincová	  
Zora	  Szabová	  
Zuzana	  Špaková	  
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TVOŘENÍ	  MOSTU	  MEZI	  SRDCEM	  SVĚTA	  A	  SRDCEM	  EVROPY	  
	  
Nadační	  fond	  Mosty-‐Puentes	  pořádá	  setkání	  pro	  ženy,	  muže,	  páry	  a	  rodiny	  se	  zájmem	  stát	  se	  součástí	  
programů	  pro	  zachování	  duchovního	  dědictví	  domorodých	  lidí	  kmene	  KOGI	  a	  kulturní	  výměny	  se	  současnou	  
společností.	  
	  
	  
AKTIVITY	  V	  ČESKÉ	  REPUBLICE	  
Setkání	  jsou	  inspirací	  a	  objevováním	  tradic	  v	  naší	  kultuře.	  Vyprávění	  příběhů,	  otázky	  a	  odpovědi	  ve	  
slovech	  i	  v	  tichu	  a	  všechno,	  co	  se	  z	  ticha	  a	  klidu	  narodí.	  	  
	  

• poznávací	  výlety	  –	  SOBOTNÍ	  POUTĚ	  
• setkání	  žen,	  mužů	  a	  rodin	  –	  TVOŘENÍ	  MOSTU	  MEZI	  SRDCEM	  SVĚTA	  A	  SRDCEM	  EVROPY	  
• besedy	  a	  přednášky	  na	  konferencích	  
• projekce	  fotografií	  z	  Tierra	  Negra	  v	  Sierra	  Nevada	  a	  dalších	  oblastí,	  ve	  kterých	  se	  Nadační	  fond	  

podílí	  na	  tvoření	  chráněného	  teritoria	  pro	  obnovení	  ekosystému	  i	  vnitřní	  rovnováhy	  lidí.	  	  	  
• účast	  na	  jednáních	  Poslanecké	  sněmovny	  a	  Senátu	  
• příprava	  studentů	  pro	  pobyty	  v	  Sierra	  Nevada,	  Kolumbie	  
• mentorský	  program	  pro	  průvodce	  a	  lektory	  programů	  NF	  Mosty-‐Puentes	  
• sbírka	  na	  tvoření	  komunity	  rodových	  hospodářství	  
• sbírka	  na	  publikační	  činnost	  

	  
	  
AKTIVITY	  V	  KOLUMBII	  
	  

• sbírka	  na	  dlouhodobý	  pracovní	  pobyt	  dvou	  ambasadorů	  NF	  v	  Kolumbii	  
• studijní	  pobyt	  v	  Kolumbii	  
• výměna	  „Dar	  za	  Dar“	  přímo	  s	  rodinami	  Kogi	  	  
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PŘEHLED	  AKCÍ	  V	  ROCE	  2017	  

	  

1.1.	  -‐	  9.4.	   dlouhodobý	  studijní	  pobyt	  Moniky	  Michaelové	  v	  Sierra	  Nevada	  

28.1.	   představení	  	  nadačního	  fondu	  na	  konferenci	  Cesty	  Světem	  ve	  Znojmě	  

2.2.	  	   	   uzavření	  mezinárodní	  smlouvy	  o	  dlouhodobé	  spolupráci	  s	  Fundacion	  Escuela	  
Sintana	  y	  Tierra	  	  Negra	  

31.3.	  –	  2.4.	   reprezentace	  nadačního	  fondu	  na	  mezinárodní	  konferenci	  o	  ochraně	  vodních	  
zdrojů	  v	  distriktu	  Fusa,	  Kolumbie	  

4.4.	   jednání	  na	  velvyslanectví	  ČR	  v	  Bogotě	  

28.4.-‐1.5.	   Sýkořice	  u	  Berounky	  –	  Tvoření	  mostu	  mezi	  srdcem	  světa	  a	  srdcem	  Evropy	  

6.5.	   sobotní	  putování	  	  k	  soutoku	  Berounky	  s	  Vltavou	  

10.5.	   otevřený	  večer	  v	  Art	  restauraci	  Mánes	  

29.5.	   pouť	  s	  Asdrubalem	  na	  Říp	  předání	  platby	  Zemi	  pro	  spojení	  srdce	  světa	  a	  srdce	  
Evropy	  

30.5.	   beseda	  s	  Jaroslavem	  Duškem	  v	  Řevnicích	  	  

3.6.	   sobotní	  putování	  na	  místa	  původních	  učilišť	  zemské	  magie	  –	  Budeč	  

22.-‐25.6.	   provázení	  přechodovými	  rituály	  pro	  ženy	  a	  muže	  v	  centru	  Nesměň	  u	  Českých	  
Budějovic.	  

1.7.	   sobotní	  putování	  na	  Velíz	  

14.7.-‐6.9.	   cesta	  do	  srdce	  světa	  k	  lidem	  kmene	  Uaí	  a	  Kogi	  –	  Kolumbie	  

5.9	   jednání	  na	  velvyslanectví	  ČR	  v	  Bogotě	  

15.-‐23.9.	   pouť	  v	  kraji	  Máří	  Magdaleny	  …	  a	  Boha	  před	  tím,	  než	  jsme	  ho	  poznali	  –	  Jižní	  
Francie	  	  

6.-‐8.10	   pouť	  na	  Moravu	  –	  hora	  Godula	  

12.-‐15.10.	   medicínský	  kruh	  cyklu	  Moudré	  ženy	  v	  nás	  –	  Žena	  a	  země	  -‐	  Tuněchodský	  mlýn	  

21.10.	   prezentace	  fondu	  na	  	  kongresu	  inteligentního	  pohybu	  v	  Rožnově	  pod	  
Radhoštěm	  a	  veřejná	  beseda	  s	  Jaroslavem	  Duškem	  

23.-‐26.11.	   medicínský	  kruh	  cyklu	  Moudré	  ženy	  v	  nás	  –	  Kultivace	  životní	  síly	  a	  práce	  s	  ní	  –	  
Beskydy,	  hora	  Prašivá	  

20.,	  27.11,	  
4.,	  11.12.	  

pondělky	  v	  Nekonečnu	  s	  Monikou	  Michaelovou	  –	  příprava	  studentů	  na	  cestu	  
ke	  Kogi	  
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FINANČNÍ	  ČÁST	  
	  
Fond	  v	  roce	  2017	  měl	  příjmy	  celkem	  952318,18	  Kč,	  hospodařil	  převážně	  z	  poskytnutých	  darů	  ve	  	  
výši	  701.323,77	  Kč	  a	  	  250.973	  Kč	  získal	  jako	  poplatky	  za	  pořádání	  akcí	  –	  otevřených	  večerů,	  poutí,	  
medicínských	  kruhů.	  	  
	  
Fond	  poskytl	  dary	  v	  celkové	  výši	  429.752,01	  Kč,	  z	  toho	  dary	  ve	  výši	  188.342,9	  přímo	  lidem	  KOGI	  
prostřednictvím	  nákupu	  věcí	  a	  potřeb	  a	  dary	  ve	  výši	  241.409,11	  Kč	  poskytl	  prostřednictvím	  
Fundacion	  Escuela	  Sintana	  y	  Tierra	  Negra,	  v	  souladu	  se	  vzájemnou	  smlouvou	  o	  spolupráci	  a	  
kulturní	  výměně	  mezi	  touto	  nadací	  a	  NF	  Mosty	  –	  Puentes	  a	  v	  souladu	  s	  darovacími	  smlouvami	  
dárců	  z	  ČR.	  
Část	  darů	  byla	  využita	  i	  na	  aktivity	  fondu	  v	  České	  Republice	  v	  souladu	  s	  cílem	  činnosti	  fondu.	  
Fond	  měl	  osobní	  náklady	  ve	  výši	  87	  980	  Kč.	  
Fond	  v	  roce	  2017	  hospodařil	  se	  ziskem	  13079	  Kč.	  
Fond	  neuskutečňoval	  ekonomickou	  činnost	  	  a	  nemá	  k	  31.12.2017	  nemovitý	  a	  ani	  movitý	  majetek.	  
Fond	  nemá	  k	  31.12.2017	  závazky	  a	  a	  pohledávky	  po	  lhůtě	  splatnosti.	  
	  
Hospodaření	  Nadačního	  fondu	  	  MOSTY	  -‐	  PUENTES	  2017	  	   	  Kč	  
Příjmy	  celkem:	   952318,18	  
Dary	  	   696523,77	  
Dary	  za	  dary	   4800	  
Příjmy	  z	  vlastní	  činnosti	  	  -‐	  z	  pořádaných	  akcí	   250973,2	  
Kurzové	  zisky	   21,21	  
Výdaje	  celkem:	   939238,92	  
Dary	  Kolumbie	  celkem	   429752,01	  
Dary	  předané	  přímo	  KOGI	  	   188342,9	  
Dary	  předané	  Nadaci	  E.S.Tierra	  Negra	   241409,11	  
Cestovní	  náklady	  celkem	   253208,54	  
náklady	  na	  2	  pracovní	  cesty	  v	  Kolumbii	   142064,92	  
akce	  NF	  -‐	  pouť	  do	  	  Francie	   28633,45	  
náklady	  na	  akce	  NF	  v	  ČR	  a	  mapování	  území	  ČR	   45095,45	  
náklady	  na	  cestu	  hosta	  z	  Kolumbie	  do	  ČR	  	   37414,72	  
nákup	  pohonných	  hmot	  -‐	  Francie	  	   15235,06	  
nákup	  služeb	  pro	  akce	  NF	  -‐	  pronájmy	  prostor	   84717,72	  
mzdové	  náklady	  	   72000	  
zákonné	  sociální	  pojištění	   11750	  
zákonné	  zdravotní	  pojištění	  	   4230	  
materiálové	  náklady	  pro	  akce	  NF	  v	  ČR	   25742	  
náklady	  na	  přípravu	  knihy	  Ptačí	  povídání	   14515	  
nákup	  služeb	  -‐	  provozní	  náklady	  NF	   22384	  
nákup	  občerstvení	  	  při	  aktivitách	  NF	   3708	  
úroky	  	   615,74	  
kurzové	  ztráty	   1040,85	  
jiné	  ostatní	  náklady	   340	  
Výsledek	  hospodaření	  NF	  v	  roce	  2017	   13079,19	  
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ZÁMĚR	  A	  PLÁNOVANÉ	  KROKY	  V	  ČESKÉ	  REPUBLICE	  
	  
	  
MAPOVÁNÍ	  A	  JEDNÁNÍ	  O	  ODKUPU	  NEBO	  PRONÁJMU	  MÍST:	  KOUSEK	  ČESKÉ	  ZEMĚ	  
	  
Kogi	  pracují	  s	  místy,	  která	  jsou	  jako	  akupunkturní	  body	  na	  těle	  země.	  	  
„To	  jsou	  pro	  nás	  posvátná	  místa,	  přírodní	  chrámy,	  kde	  jsou	  síly	  živé.	  Naše	  práce	  je	  udržovat	  tam	  
rovnováhu	  a	  mír.	  A	  vaše	  taky.“	  	  
	  
Na	  místech,	  která	  jsme	  zatím	  našli,	  jsou	  soukromé	  pozemky	  nebo	  státní	  lesy	  nebo	  jsou	  zastavěné	  
domy.	  Postupně	  zjišťujeme,	  jak	  je	  možné	  tyto	  „místa	  síly	  české	  a	  moravské	  země“	  spravovat	  a	  zda	  
je	  vůbec	  možné	  je	  získat	  do	  dlouhodobé	  správy.	  Tato	  práce	  vyžaduje	  čas,	  náklady	  a	  umění	  jednat	  s	  
úřady.	  Tato	  místa	  nejsou	  vhodná	  k	  vytvoření	  turistické	  atrakce.	  Potřebují,	  aby	  tam	  měli	  domov	  lidi,	  
kteří	  dokáží	  rozpoznat,	  jak	  o	  taková	  místa	  síly	  pečovat.	  	  
Nadační	  fond	  Mosty	  -‐	  Puentes	  vyhlásil	  sbírku	  na	  odkup	  či	  získání	  takových	  míst	  do	  dlouhodobé	  
správy.	  Dále	  v	  tomto	  programu	  pracujeme	  na	  propojování	  komunity	  rodových	  hospodářství	  u	  nás.	  	  

• k	  zasazení	  semínek	  učení,	  které	  jsme	  dostali	  od	  domorodého	  kmene	  Kogi	  pro	  naši	  zem	  
• pro	  setkávání	  školy	  přírodní	  moudrosti	  a	  pobyty	  lidí	  se	  zájmem	  objevit	  a	  propojit	  tu	  

divokou	  část	  svého	  srdce	  s	  tou	  civilizovanou	  
• pro	  to,	  abychom	  mohli	  nejen	  studovat,	  ale	  i	  žít	  podle	  přírodních	  zákonů	  
• pro	  rozvoj	  místních	  komunit	  a	  vztahu	  lidí	  s	  místem,	  kde	  žijí	  
• uzpůsobování	  domů	  a	  jejich	  okolí	  pro	  práci	  školy	  přírodní	  moudrosti	  
• o	  	  	  ženské	  a	  mužské	  zázemí,	  rodinný	  prostor	  
• o	  	  	  dílny	  a	  ateliér	  
• o	  	  	  místo	  pro	  umění	  ohně	  
• o	  	  	  kruh	  posvátného	  slova	  
• o	  	  	  vytvoření	  zahrad	  a	  bylinkových	  záhonů	  
• o	  	  	  tradiční	  vznik	  lesního	  chrámu	  
• o	  	  	  revitalizaci	  vnitřního	  i	  vnějšího	  prostoru	  

	  
	  
	  
INFORMACE	  PRO	  DÁRCE,	  INVESTORY	  A	  PARTNERY	  
	  
Tím,	  že	  vás	  oslovujeme,	  se	  vlastně	  ptáme.	  
	  
Máte	  chuť	  a	  prostředky	  na	  to	  věci	  měnit	  a	  tvořit	  prostor	  pro	  nové	  paradigma	  s	  námi?	  
	  	  
Dar	  je	  aktem	  citu.	  Dárce	  dává,	  protože	  už	  dostal.	  Pojďme	  si	  říct	  co	  pro	  sebe	  vzájemně	  máme.	  	  
	  
DAR:	  	  

-‐ pozemků	  a	  nemovitostí	  pro	  komunitní	  programy	  	  
-‐ pravidelných	  nebo	  jednorázových	  finančních	  příspěvků	  	  
-‐ terénního	  auta	  v	  dobrém	  stavu	  	  
-‐ poskytnutí	  prostor	  a	  pořádání	  	  setkání	  

	  
MÁME	  PRO	  VÁS:	  	  

-‐ darovací	  smlouvu	  
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-‐ pozvánky	  na	  setkání	  Nadačního	  fondu	  
-‐ poděkování	  na	  stránkách	  www.mosty-‐puentes.cz	  

	  
	  
	  
Investice	  je	  věcí	  rozumu.	  	  Pojďme	  si	  spolu	  spočítat,	  jak	  se	  můžeme	  vzájemně	  obohatit.	  	  
	  
POPTÁVÁME:	  	  

-‐ investici	  do	  nákupu	  a	  správy	  pozemků	  v	  ČR	  
-‐ vytvoření	  malovýroby	  a	  prodejní	  sítě	  drobných	  rukodělných	  a	  potravinářských	  produktů	  

v	  ČR	  a	  v	  Kolumbii	  
-‐ zajištění	  dopravy	  surovin	  z	  Kolumbie	  do	  ČR	  
-‐ rozvoj	  zázemí	  pro	  aktivity	  NF	  v	  Kolumbii	  

	  
	  NABÍZÍME:	  	  

-‐ poradenství	  v	  oblasti	  komunikace	  a	  strategického	  plánování	  na	  principech	  rovnováhy	  
-‐ vzdělávací	  a	  rozvojové	  programy	  na	  míru	  
-‐ účast	  v	  programech	  Nadačního	  fondu	  
-‐ zprostředkování	  v	  oblasti	  obchodních	  aktivit	  v	  Kolumbii,	  v	  oblasti	  pobřeží	  Karibiku	  a	  

přírodní	  rezervace	  Sierra	  Nevada	  de	  Santa	  Marta	  
	  

	  
Partnerství	  je	  společná	  cesta	  životem.	  Jako	  partneři	  společně	  tvoříme	  a	  užíváme	  hodnoty.	  Získáte	  
prožitek,	  který	  změní	  váš	  život.	  Pojďme	  se	  poznat.	  	  
	  
	  
INFORMACE	  K	  ZASÍLÁNÍ	  DARŮ:	  2801403810/2010 

nadacnifond@mosty-‐puentes.cz	  
WWW.MOSTY-‐PUENTES.CZ	  
	  
	  
	  


