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ŽÁDOST O PŘEDÁNÍ PODĚKOVÁNÍ 14. DALAJLÁMOVI ZA PODPORU ROZVOJE ŠKOLY VE 

VESNICI MULBEKH 
 
 
Vážený pane Havel, 
 
píši Vám u příležitosti návštěvy Jeho svátosti 14. Dalai Lamy v Praze dne 10. 12. 2011. 
 
Zastupuji Hnutí Brontosaurus a rád bych se s Vámi podělil o naši společnou spolupráci s Jeho svátostí 
14. Dalai Lamou. Rádi bychom využili této vzácné příležitosti a Jeho svátosti osobně poděkovali za 
jeho velkorysost a obrovskou pomoc, kterou dává projektu, škole, kterou Hnutí Brontosaurus 
podporuje a obyvatelům Ladakhu. 
 
Hnutí Brontosaurus od roku 2008 pomáhá s rozvojem budhistické školy Spring Dales Public School 
Mulbekh a vzdělání ve velice odlehlé oblasti Ladakhu v Himalájích (sev. Indie). Toto jaro jsme díky 
naší finanční pomoci, získané dobročinnými akcemi v České republice, měli možnost začít stavbu 
ubytování pro malé školáky z odlehlých vesnic, podle projektu vypracovaným Hnutím Brontosaurus, 
aby i děti z nejvzdálenějších vesnic této himalájské oblasti měli přístup ke kvalitnímu vzdělání. Za 
iniciativy a podpory místních mnichů tuto budhistickou školu navštívil v létě 2010 i Jeho svátost 14. 
Dalai Lama a projevil velký zájem o tuto školu a její rozvoj a dokonce druhý den, na své cestě zpět, se 
ve škole opět zastavil a finančně přispěl na platy učitelů. 
 
Toto léto jsme opět s pomocí místních mnichů a tajemníka Jeho svátosti měli možnost, s ředitelem a 
tajemníkem školy, soukromé audience v jeho paláci, kde jsme představili náš projekt pomoci, který 
Hnutí Brontosaurus pro školu vypracovalo v zimě 2010, této škole a celé oblasti. Návštěva proběhla 
nad naše očekávání, jelikož Jeho svátost přislíbila, díky konkrétní vizi našeho projektu pomoci škole, 
finanční pomoc po dobu tří let a plnou podporu škole a projektu. Doufáme, že naše spolupráce s 
Jeho svátostí bude nadále úspěšně pokračovat, neboť Jeho svátost nabídla škole učebnice, na 
kterých stále pracuje s Cambridge University, aby škola podle těchto učebnic učila jako jedna 
z prvních. Díky jeho finanční pomoci škole, můžeme také příští rok začít stavět první blok nových tříd 
podle projektu vypracovaným Hnutím Brontosaurus. 
 
Snažili jsme se do poslední chvíle s organizátory programu návštěvy Jeho svátosti domluvit a najít 
možnost, jak osobně poděkovat za jeho velkorysost, pomoc škole, projektu a místním obyvatelům, 
ale bohužel jsme s organizátory tento prostor nenašli, i přesto, že máme kladné stanovisko z Dalai 
Lamovy kanceláře. 
 
Rádi bychom Vás tímto požádali, pokud to bude možné, alespoň symbolicky vyřídit Vaším 
prostřednictvím poděkování Jeho svátosti za jeho velkou podporu, velkorysost a vyřídit pozdravy a 
pevné zdraví od: 
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Tsewang Norboo (ředitel školy v Mulbekhu) 
Jiří Sázel (zástupce Hnutí Brontosaurus) 
Martin Knap (zástupce Hnutí Brontosaurus, architekt) 
Kate Kittredge (vedoucí rozvoje komunit) 
 
Předem velice děkuji za zvážení naší žádosti a rádi poskytneme více 
informací, pokud by bylo potřeba. 
 
S pozdravem a přáním příjemného dne 
 
Martin Knap 
 
 

 
 
 

Jiri Sazel  
Representative, Brontosaurus Movement 

 
 
 
 

Martin Knap  
Representative, Brontosaurus Movement 

Tsewang Norboo  
Principal, Spring Dales Public School 

 
 
 
 

Kate Kittredge 
Community Developer and Fundraiser

 


