
Pomáháme škole v Malém Tibetu 
vesnice Mulbekh, sev. Indie



Vysoko v indických Himálajích leží vesnice Mulbekh protkaná po staletí buddhistickou tradicí. Místní obyvatelé zde dvacet let provozují školu, aby 
poskytli základní vzdělání svým dětem v jejich rodném prostředí. Další možnosti získat dobré vzdělání mají mulbecké děti ve vzdálených městech, 
kde však musí žít v odloučení od své rodiny a mnohdy i kulturně známého prostředí.

Soukromá základní škola s názvem Spring Dales Public School má čtyři školní budovy, mezi které je rozdělena školka, první a druhý stupeň a 
navštěvuje jí 150 dětí z dochozí vzdálenosti. Škola je provozována občanským sdružením Lamdon Social Welfare Society, které zastupuje zájmy 
obyvatel  vesnice Mulbekh. 

Vyučované předměty jsou angličtina, hindi, bhoti, „Social“ (zeměpis, dějepis a společenské vědy), „Science“ (chemie, biologie, fyzika). Školní rok 
začíná v březnu a končí v listopadu a je rozdělen na tři semestry zakončené zkouškou. V jarních a podzimních měsících probíhá výuka při plus 
deseti stupních. Do roku  2008 nebyly třídy vybaveny lavicemi ani tabulemi. 

Současný ředitel Tsewang Norboo se jako první začal obracet pro zajištění školního rozvoje na zahraniční neziskové organizace. Od jeho nástupu 
v roce 2008 se podařilo postavit a vybavit školku, knihovnu, nové kanceláře a opravit přístupovou cestu. Školu zakládal ředitelův otec a současným 
nejmladším žákem je ředitelova dcera Skalzang. 

ředitel školy   Tsewang Norboo: „Vzdělání dětem v rodném prostředí“

Nejmladší žák školy Skalzang Třídy prvního stupně Ředitel školy Tsewang Norboo



V období 2012 až 2022 chtějí obyvatelé Mulbekhu zlepšit ve své škole kvalitu poskytovaného vzdělání a umožnit studium až 400 dětem z celého 
okolí řeky Wakha (cca 200 Km2, 3 000 obyvatel). Budoucí rozvoj školy je rozdělen do oblastí: organizační struktura, kvalita vzdělávání, finanční 
stabilita a infrastruktura. Je potřeba získat dobré učitele a zajistit finanční prostředky pro jejich platy, postavit nové školní prostory, stanovit placené 
školní vedení, atd. Zájmem je poskytovat vzdělání podle vzoru učení 14. Dalajlámy, které umožní získat dětem bright head, skillful hands and kind 
heart, čímž se myslí nabytí znalostí, manuálních dovedností společně s morálními hodnotami. Děti budou ve škole vedeny k respektu a vztahu ke 
kultuře Malého Tibetu. Nové školní budovy jsou stavěny jako ekologické objekty z lokálních materiálů vytápěné pomocí sluneční energie.

Brontosauři v Himálajích pomáhají finančně a odborně škole ve vesnici Mulbekh v jejím rozvoji. V období 2011 až 2012 jsme přispěli 1,5 milionu 
Kč na stavbu nového školního internátu. Ve škole působí čeští odborníci, kteří místním obyvatelům asistují v jednotlivých oblastech školního 
rozvoje. Například architekt, který umožňuje zajistit kvalitnější postavení nových školních prostor nebo učitel pomáhající vytvořit vhodnější školní 
osnovy nebo poskytuje místním učitelům školení didaktiky. Chceme poskytovat takovou pomoc, která povede místní obyvatele k samostatnosti. 
Vycházíme se zájmů mulbecké komunity, nefinacujeme žádné provozní náklady, požadujeme finanční spolupodílení místních obyvatel na stavbě 
nových školních budov atd. Nejsilnější stránkou naší spolupráce je, že na obou stranách je chuť naplnit vizi školy a také vzájemná důvěra.

Architekt Ing. Martin Knap, Ph.D. pomáhá rozvíjet školní infrastrukturu od roku 2010. Před tímto projektem se sedm let podílel jako projektant a 
stavbyvedoucí na London Olympic Stadium, kde proběhly letní olympijské hry v roce 2012.

architekt   Martin Knap: „Pomáhat k samostatnosti“

Vizualizace školního internátuSetkání komunity pro zjištění požadavků vůči škole Norboo, Samfel (stavbyvedoucí) a Martin Knap



V červnu 2011 získali zástupci mulbecké školy a Hnutí Brontosaurus audienci u čtrnáctého Dalajlámy. Na jejím základě se Dalajláma rozhodl 
podpořit školu v období 2011 až 2014 částkou 3,4 milionu Kč. Při Dalajlámově návštěvě ČR v prosinci 2011 mu předal za jeho rozhodnutí děkovný 
dopis Václav Havel a byla o tom odvysílána reportáž v Událostech České televize.

Mezi další české osobnosti podporující školu v Mulbekhu patří herec Pavel Liška (patron veřejné sbírky), zpěvačka Lenka Dusilová (benefiční 
koncert květen 2011), herečka a zpěvačka Světlana Nálepková (v létě 2012 dobrovolníkem v mulbecké škole), herec Jaroslav Dušek (poskytnutí 
výdělku z představení Čtyři dohody).

Z českých firem školu podporuje a.s. Mikrochem (firma podnikající v oblasti mikrobiologie), s.r.o. SULKO (největší samostatný výrobce plastových 
oken v České republice, zakladatel firmy nominován na podnikatele roku 2008), Simply One s.r.o. (ostravská společnost zabývající se informatick-
ými službami), VARIANT plus s. r. o. (firma dodávající zabezpečovací techniku), Iretex s.r.o. (firma poskytující komplexní fullservis v oblasti obalů) 
a další.

Do školního rozvoje také investovala francouzská nezisková organizace Himalayan Dialect (600 tisíc Kč), americká nezisková organizace Om-
prakash zajišťuje adopci dětí a na stavbu nového školního internátu přispěli obyvatelé vesnice Mulbekh 150 tisíci Kč.

14. Dalajláma: „Sponzoruji školu v Mulbekhu“



V roce 2013 chceme dokončit nový školní internát, který umožní vzdělání dalším 30 dětem. Internát je první budovou nového školního kampusu 
a na jeho realizaci je potřeba získat 2,5 milionu Kč. V průběhu let 2011 a 2012 jsme na stavbu poskytnuli 1,5 milionu Kč, za které bylo nakoupeno 
potřebné stavební vybavení, realizován výzkum stavebních technologií, postavena hrubá stavba prvního patra. Na jeho dokončení potřebujeme v 
průběhu 2013 získat 1 milion Kč. Pomozte příspěvkem do veřejné sbírky:

č.ú.  107-3766990267/0100

14. Dalajláma: 
„Hluboce děkuji současným dárcům a vyzývám přátele a příznivce školy ve vesnici Mulbekh, aby projekt také 

podpořili“

Ing. Jiří Sázel rozvíjí pomoc škole v Mulbekhu od roku 2008. Pod jeho vedením získal projekt 1,5 milionu Kč na stavbu školního internátu, audienci 
u Dalajlámy, sponzorství českých firem, podporu známých osobností a několik ocenění zá návrh a realizaci nových školních budov.

předseda organizace   Jiří Sázel: „Pomozte dokončit školní internát“

Bednění stěn z dusané hlíny Hrubá stavba prvního patra internátu předseda organizace Jiří Sázel



Základní článek Hnutí Brontosaurus Brontosauři v Himálajích je organizační 
složkou Hnutí Brontosaurus, má vlastní právní subjektivitu, řídí se stanovami Hnutí 
Brontosaurus, které upravují jeho vnitřní předpisy.

Kontakty

Sídlo: Mulbekh, Block Shergole, dist. Kargil, State 
Jammu & Kashmir, India

Číslo účtu: 30502270305, Swift code: SBININBB280
Kontaktní email: norboosdps@gmail.com
Zastoupená: Tsewang Norboo - ředitel školy
Telefon: +911985270021
Website: http://sdps-mulbekh.com/

www.BrontosaurivHimalajich.cz

Brontosauři v Himálajích Spring Dales Public School

Základní článek Hnutí Brontosaurus
Sídlo: Nad Lánem 1249 /23, Olomouc 77900
IČ: 22712607
Číslo účtu organizace: 107-3427350257/0100
Číslo účtu sbírky: 107-3766990267/0100
Kontaktní email: info@BrontosaurivHimalajich.cz
Zastoupená: Ing. Jiří Sázel – předseda organizace
Telefon: +420 603 534 730 (předseda)


