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Lobzang: „Můj dům je vzdálený tři hodiny chůze od školy. S 
podporou Himálajských patronů budeme mít ve škole inter-
nát, který mi umožní získat vzdělání.“
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Rodina z domu Bishupa: “Nemáme finance na studium na-
šich dětí. Díky podpoře Himálajských patronů mohou naše 
děti školu navštěvovat!“

Himálajský patron
Himálajský patron je člověk, který pravidelnou částkou podporuje vzdě-
lávání v Malém Tibetu. Jedná se o nejjednodušší způsob jak pomáhat, 
v rámci kterého stovky lidí z Česka pomohou tisícům lidí z okolí vesnice 
Mulbekh k dobré budoucnosti.

Na co využijeme vaše finance:
1. Přímá finanční podpora rozvo-

je školy ve vesnici Mulbekh
2. Zajištění asistence českých 

odborníků při plánování a rea-
lizaci rozvoje školy

3. Organizace pomoci od čes-
kých dobrovolníků

Vidíte komu pomáháte:
1. Zprostředkujeme vám každý 

měsíc příběhy lidí, kterým jste 
pomohli

2. Umožníme vám školu navštívit 
popřípadě v ní pomoci

3. Poskytneme vám transparent-
ní přehled využití finančních 
prostředků ve výroční zprávě

Pro Himálasjké patrony zorganizujeme jednou za rok setkání, umožníme 
jim spolurozhodovat o dění v organizaci, vystavíme potvrzení k odpočtu 
daní a další.



Co podpoříte
Ve vesnici Mulbekh si před dvaceti lety založili tamní obyvatelé školu s 
vizí: „zajištění dobrého vzdělání vlastním dětem v jejich rodném prostředí 
pomocí intelektuálního, tělesného rozvoje a rozvoje dovedností, jakož i 
ctěním moudrosti morálních, duchovních a kulturních hodnot v moder-
ním, pozitivním a přátelském prostředí“.

Pro naplnění vize školy je zpracován komplexní plán rozvoje současné 
školy zahrnující rozvoj infrastruktury, výuky, financování, personalistiky 
a organizační struktury realizovaný v termínu 2011 
až 2021. Nový školní kampus pro 350 dětí bude 
energetický závislý na solární energii, postaven 
inovovanými tradičními stavebními metodami z 
lokálně dostupných materiálů. Moderní vyučovací 
schéma umožní dětem jednak kontakt s okolním 
světem ale také pěstování vztahu k tradiční kultuře. 
Studium ve škole bude dostupné dětem ze všech 
sociálních vrstev. Škola bude sloužit také jako 
vzdělávací centrum pro všechny obyvatele bloku 
Shergole kde žije 3500 obyvatel.

Vesnice Mulbekh

Maly TibetPadma: “Když běží v televizi zprávy, nerozumím jediné slo-
vo. Nechodila jsem do školy a neumím jazyky. Díky Himálaj-
ským patronům, budeme mít ve škole vzdělávací centrum, 
kde se naučím anglicky a hindsky.“ 
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Stanzin: “Přesvědčil jsem rodiče, aby mě přihlásili do školy 
v Mulbekhu. Jezdí zde totiž čeští dobrovolníci, kteří vyučují  
spoustu zajímavých věcí.“

Co podpoříte

Současná škola

Vizualizace nového internátu

Model nového kampusu

Stavba internátu

skolní internát
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Stavbyvedoucí Samfel: “Projekt rozvoje naší školy mě in-
spiroval. S využitím metod od českých odborníků bych rád 
postavil v naší vesnici 20 metrovou sochu Buddhy“

Staňte se Himálajským patronem
Jedním z partnerů rozvoje ško-
ly Spring Dales Public School je 
Jeho Svatost 14. dalajláma, kte-
rý spolufinancuje rozvoj školy. Na 
audienci v červenci 2012 sdělil 
14. Dalajláma členům organiza-
ce Brontosauři v Himálajích:

„cítím jako svou povinnost usilovat o přežití duše Václava Havla. Jsem 
velmi rád, že mi v tom pomáháte svou nezištnou pomocí v Malém Tibetu“.

Himálajští patroni svou podporou jednak ovlivní životy lidí z vesnice Mul-
bekh, ale také přispějí k přežití odkazu přátelství 14. Dalajlámy a Václava 
Havla, které ovlivnilo životy lidí na celém světě.

www.BrontosaurivHimalajich.cz

Chcete se stát Himálajským patronem? Zaregistrujte se na webu:
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