
Podpořte s námi unikátní projekt školy 
pro děti z nemajetných rodin a sirotky ve 

vesnici Niduo v Tibetu, nacházející se      
ve výšce 4.500 m.n.m.	

 

 
Škola v r. 2010 

 

 
Škola v r. 2017 

 



Školu vybudoval Erang Rinpočhe formou sbírek od 
lidí, firem a institucí. Kdyby tato škola nevznikla, 

200 dětí by vyrůstalo pouze jako pastevci bez 
vzdělání. Žáci se učí dokonce anglicky! Škola ale 

potřebuje finance na svůj provoz. 
 

 
Tento mimořádný člověk přijal pozvání Anny  

Dzurenda a přijede do Prahy 
na přelomu ledna a února 2018. 

 
Celý příběh začal v roce 2008, kdy Anna v době golfového zájezdu zcela 
náhodou tohoto Rinpočheho potkala. Sama k tomu říká: „Během  
neobvyklého setkání s lamou cosi ve mně chtělo vzít jeho dlaně do obou 
rukou, přiložit si je na čelo a uklonit se mu. Neudělala jsem to, protože 
jsem se styděla, co by si o mně pomysleli přátelé. Taková hloupost.“	
Dva roky nato se Anna rozhodla za ním do jeho kláštera jet a poklonit se 
mu. Několik měsíců hledala místo, kde pobývá, a když ho našla, strávila 
s ním neuvěřitelných 14 dní. Po návratu se rozhodla o svých životních 
prožitcích napsat knihu Pohádky mého života, kterou vydala pod 
uměleckým jménem Annie D. Fox.	

 
 Autorka podepisuje na křtu svou knihu. (zdroj: archiv autorky) 



Anna Dzurenda je ukázkou osobnosti, která není osudem jednostranně či 
jednostrunně poháněna, mísí se v ní zájmy, které se v jedné „duši málokdy 
odkrývají“. Je manažerkou, úspěšnou golfistkou (v r. 2017 skončila na 12. 
místě na ME), astroložkou a nyní také spisovatelkou. Snad proto se velmi 
zvláštní shodou okolností dostala až na „zapomenuté“ místo v Tibetu, kde 
se setkala s lamou Erang Rinpočhem. Ten také zahájí 29. ledna 2018 
v Tibet Open House v Praze výstavu fotografií, které byly pořízeny během 
jejího pobytu.	

 
Výtěžek z prodeje fotografií bude zaslán na 

podporu školy pro děti z nemajetných 
rodin a sirotků ve vesnici Niduo v Tibetu. 

 

 
Náklady celé cesty Erang Rinpočheho a jeho doprovodu do 
Prahy jsou: 

Letenky pro 3 osoby     65.000 Kč 

Pobyt 14 dní v Praze     30.000 Kč 

Příprava fotografií na výstavu    90.000 Kč 

         ------------- 

Celkem             185.000 Kč	

 

Pokud smýšlíte podobně, váš pohled na 
život je hlubší a přejete si podpořit lamovy 

skutky, přispějte na školu jakoukoli 
finanční částkou.	

	


