Festival ProTibet
MOST ProTibet, o.p.s.
Naším posláním je podpora vzdělanosti a zlepšování
životních podmínek lidí žijících v Tibetu a indickém
exilu. Pomáháme dětem, mnichům, nomádským
rodinám a starým lidem bez rodin formou adopce na
dálku. Zabýváme se rozvojovou pomocí, podporujeme
školy a řemeslné tradice.
Od roku 2006 do roku 2017 se podařilo na naše
projekty v Indii a Tibetu získat od dárců přes 24 milionů
korun. Díky tomu jsme podpořili více než 4 000 osob.

TIBETSKÉ DĚTI
Můžete dát šanci na lepší život tibetským dětem v indickém exilu. Díky Vašemu přispění získají dostatek
jídla i léků, kvalitní zázemí a mohou také chodit do
školy. V projektu ADOPCE PROTIBET si můžete
vybrat dítě, které budete pravidelně podporovat nebo
můžete přispět jednorázově např. na školní pomůcky.
Stačí poslat SMS ve tvaru DMS PROTIBET na číslo
87777 (cena 30 Kč).

Výtěžek festivalu věnujeme na podporu
dětí v tibetské exilové škole THF.
MOST ProTibet, o. p. s., Štítného 9, 702 00
info@protibet.cz, tel: 603 730 272
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Ostrava,

17. ročník
Další ročník březnového Festivalu ProTibet již po
sedmnácté přenese Ostravu na „střechu světa“.
Letošním hlavním motivem festivalu jsou děti
z tibetských exilových škol. Již léta podporujeme největší
dětskou SOS vesničku Tibetan Homes Foundation v
Mussoorie. THF založil v roce 1962 Jeho Svatost
dalajlama a dnes v ní žije přes 2 500 dětí. Mladí Tibeťané ve věku 7 až 19 let (12 tříd) studují všechny moderní
předměty včetně tibetštiny, hindštiny a angličtiny. Doba
podpory je směřována do ukončení jejich studia, je však
možné podporovat i jejich další vzdělávání (VŠ).
V Indii jsou děti umístěné do rodinných domovů. Říká
se jim „khimtsang“ – hnízda, hnízdečka. Společenství
zhruba čtyřiceti dětí s jedním párem náhradních rodičů –
pěstounů. Fungování těchto domovů je samo o sobě jedinečné. Práci, která obnáší vaření, praní, úklid vykonávají
samy děti vedené rodiči. Pro mladší děti je nalezen sourozenec do páru.
Věříme, že se Vám bude 17. ročník líbit a vyberete si
z nabídky zajímavých osobností, výstav, čtení či
filmových představení. Více informací naleznete na

www.protibet.cz

MOST ProTibet – aneb SEDMnáct LET V TIBETU
výstava fotografií a informací o ostravské neziskové organizaci
Česká rozvojová pomoc – výstava fotografií
MOST ProTibet o.p.s. seznamuje s největší českou pomocí tibetskému exilu
Z Mariánských hor do hor himálajských
Výstava fotografií o Tibetu a Malém Tibetu
KajLysa neboli Kailas po ostravsku
Kaj jit v sobotu? Vystup na Lysu z Ostravice s popijenim tibetskeho čangu.
Večer s dobrou hvězdou
Lékař Rastislav Maďar uvádí Večer s dobrou hvězdou ProTibet
Škola Malého Tibetu – učit nebo se učit v Ladakhu
M.Trchová – čtení, promítání a povídání o 6 týdnech učení v himálajské škole
Čtení tibetských mýtů a pohádek
Čte V. Polák, ostravský herec a tibetský sympatizant, doprovod David Schreiber
Být dítětem v Tibetu není jen tak
PhDr. Ondomišiová promítá s komentářem o tom, jaké dětství prožijí děti městské, vesnické či nomádské, jak vyrůstají malí mniši, mnišky a děti s handicapem
Matkou v Tibetu
Kelsang Lhamo česká maminka se podělí o své zkušenosti výchovy v Čechách a
na střeše světa
Úvod do buddhismu
Ing. Radim Chytka srozumitelným způsobem představí buddhismus jako filosofii
střední cesty
Minifestival tibetských filmů
Nechat strach za sebou (Tibet / 2008 / 25 minut)
Oči pro Tibet (USA / 2005 / 56 minut)
Tání v Tibetu (Kanada / 2009 / 42 minut)
Z Mariánských hor do hor himálajských
Doprovodný program k výstavě neziskové organizace MOST ProTibet o.p.s.
Večer tří T – Tibet, Tsampa, Tea
Povídání o Tibetu a Češích při dobrém čaji a s ochutnávkou tsampových delikates

