The Sun School for Kargyak
VÝSTAVBA SLUNEČNÍ ŠKOLY V INDICKÉM HIMALÁJI

Občanské sdružení Surya - Výroční zpráva 2007

Vážení sponzoři, dobrovolníci a přátelé Občanského sdružení Surya,
rekapituluji rok 2007 a zdá se mi neuvěřitelné, co
všechno se v uplynulém roce událo. Rok 2007 byl
podle tibetského kalendáře rokem ohnivého vepře,
toto znamení je často spojováno s nepřízní osudu a
výskytem složitých událostí. S těmi se v nemalé míře
muselo potýkat i naše sdružení. Na začátku roku
jsme měli hlavní jediný cíl dokončit stavbu školy a
spustit výuku ve vesnici Kargyak v daleké Himálaji.

Trápily nás chybějící ﬁnance, rozmary počasí i
nevůle úřadů. Nakonec se nám ale podařilo udělat
velký kus práce: připravit místo pro výstavbu,
vytvořit stavební základy, část materiálu dopravit na
parcelu a zavést výrobu nepálených cihel. Od jara
roku 2007 zajišťujeme celoroční výuku dětí ve vesnici
Kargyak. To vše se podařilo hlavně díky práci řady
dobrovolníků, kamarádů, celého týmu Surya a
zvláště přízni dárců i sponzorů.

Děkujeme také umělcům, kteří se vzdali svých
honorářů a sami pomáhají s organizováním
beneﬁčních akcí. Nyní nás čeká dokončení toho,
co jsme nestihli v roce 2007, tedy dokončení
projektu stavby Sluneční školy v roce 2008 roce
s příznivějším tibetským znamením zemní krysy.
Děkuji Vám za naše Sdružení
Jan Tilinger, Předseda Surya, O.s.
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Občanské sdružení Surya, Štáhlavce 1a, 160 00 - Praha 6, Česká republika - Tel.: 420 606 411 686, 420 608 522 854

Základní informace
Název organizace:

Občanské sdružení Surya

Právní forma:

občanské sdružení

Sídlo organizace:

Na Šťáhlavce 1a, 160 00, Praha 6

Telefon:

+420 606 411 686

E-mail:

info@suryaschool.org

Webové stránky:

www.suryaschool.org

IČO:

27033473

DIČ:

CZ27033473

Datum a místo registrace:

9.5.2006 Ministerstvo vnitra, Praha

Číslo registrace:

VS/1-1/64 115/06-R

Povolení veřejné sbírky (č.j.):

MHMP/194276/2006

Zahájení – ukončení:

10.6.2006 – 29.5.2009

Bankovní spojení:

ČSOB

Běžný účet:

693455 1/75

Účet veřejné sbírky:

712058 13/150

Výbor O.s. Surya:

Ing. Jan Tilinger – předseda
Ing. Jaroslav Pecháček
Bc. Gabriela Lágnerová

Členové O.s. Surya:

Ing. Jan Tilinger
Ing. Jaroslav Pecháček
Bc. Gabriela Lágnerová
Sheila Singhová
Ing. Ondřej Cundr

Čestní členové O.s. Surya:

Ing. Jitka Akrmanová
Pavel Blažek
Ing. Roman Šubrt
Bc. Michal Kodym
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Vize a cíle projektu

Vize a cíle projektu

Himálajská údolí na severu Indie se postupně vylidňují. Lidé, kteří tradičně žili
vysoko v horách, se stěhují do měst v údolích. Ohrožena je tak speciﬁcká kultura
a zvyky výrazně ovlivněné tibetským buddhismem, zanskarskou kulturou a místní
drsnou přírodou. Jedním z jevů, který tento trend významně posiluje, je odchod
dětí ve školním věku do internátních škol ve městech v údolích. Děti za rodiči
přijíždí jen na prázdniny. Většina z nich se nakonec do hor natrvalo nikdy nevrátí a
hledá si uplatnění ve městech. Narušují se tak výrazně rodinné vazby, které
v místní tradici hrají klíčovou roli.

Projekt Surya se začal rodit na základě spolupráce stavebního inženýra Jana
Tilingera, indoložky Gabriely Lágnerové a dalších odborníkůnadšenců. Stavební
část, projekt nízkoenergetické budovy školy v extrémních podmínkách
vysokohorské pouště, vychází z absolventské práce Jana Tilingera na Fakultě
stavební ČVUT v Praze (2004). Využívá místních materiálů, tradiční architektury a
přímé sluneční energie k vytápění budovy po celý rok i za velmi nepříznivých
podmínek v zimním Himálaji. Již v roce 2005 proběhly cesty do Zanskary, během
kterých jejich účastníci zjišťovali detaily o místním vzdělávacím systému a navázali
první kontakty s místními neziskovými organizacemi i státní správou. Na jaře roku
2006 bylo registrováno Občanské sdružení Surya a nastartován projekt Sluneční
škola pro Kargyak mající za hlavní cíl rozvoj vzdělání unikátního etnika v indickém
státě Jammu and Kashmir.

Rodiny, které si to mohou dovolit, posílají své děti do internátních škol ve městech
(Manali, Karnátaka, Jammu) z několika důvodů. V horských oblastech, jako je
okolí zanskarského Kargyaku, je úroveň vzdělávání velmi nízká. I přesto, že v Indii
platí povinná školní docházka, jsou vysoko položené vesnice většinu roku bez
učitele. Státem přidělení učitelé neplní své povinnosti a do těžko přístupných,
izolovaných a proto „neatraktivních“ horských oblastí přijíždí na omezenou
dobu, většinou jen na tři až pět týdnů v roce. Výuka tedy neprobíhá kontinuálně
a její kvalita je špatná. Učitel nemá učebnice, ani pro výuku místního písma –
bodhyk, ani pro ostatní nutné předměty. V zimních měsících je tato oblast navíc
zcela nepřístupná. V důsledku toho je zde velmi vysoká negramotnost (90 %).

V létě 2006 zástupci Surya, O.s. zahájili jednání s představiteli vesnice Kargyak.
Většina aktivit probíhá v Indii, podpora projektu a propagace je zajištěna z Prahy.
V roce 2007 mělo Surya, O.s. pět členů. Na jednotlivých aktivitách sdružení se
dále podílí velký počet dobrovolníků nejenom z České republiky, ale i z mnoha
dalších evropských zemí.

Státní školy, pokud ve vesnici stojí, mají betonové zdi, plechovou střechu a
žádnou tepelnou izolaci. Svou konstrukcí jsou naprosto nevhodné pro horské
klimatické podmínky a materiály v konstrukci rychle degradují. V zimě jsou
chladné vnitřní prostory pro výuku naprosto nepoužitelné. Přitom zimní období je
pro vzdělávaní dětí nejvhodnější. Děti se mohou věnovat plně učení, narozdíl od
letních měsíců, kdy částečně pomáhají s hospodářstvím rodičů a tím od nich
přebírají důležité znalosti.
Cílem projektu je postavit takovou školu, ve které bude možné zajistit celoroční
výuky pro 50 dětí z vesnice Kargyak a přilehlých osad. Speciální konstrukce
stavby využívá sluneční záření k vytápění celé budovy školy minimálně na 10°C
po celý rok. Umožní tak provoz školy i v zimě, kdy děti nemusí pomáhat rodičům
na poli a mohou se plně věnovat výuce. Projekt dětem navíc poskytne možnost
vzdělání v místě, kde žije jejich rodina. To je klíčové pro udržení života a kultury
Zanskaru, lokality stále více ohrožované migrací do větších měst. Navržená
konstrukce školy bude navíc sloužit jako vzorová budova pro další stavby. Místní
stavitelé budou vyškoleni, aby dokázali tento model uplatnit při stavbě dalších
budov.
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Provizorní výuka

Podpora projektu v České republice

Na jaře 2007 sdružení Surya opět po zimní pauze zahájilo provizorní výuku dětí ve
vesnici Kargyak, kterou zajišťovali dobrovolníci z Evropy. Zároveň probíhala
opatření na zajištění celoroční výuky – byly pronajaty prostory a konala se jejich
rekonstrukce, aby odpovídaly potřebám školy. Sdružení Surya vybralo také
vhodné učitele, kteří dokáží zajistit kvalitní výuku a to v průběhu celého roku.
Všichni tři učitelé, kteří se nyní dětem věnují, pocházejí z oblasti, kde se mluví
stejným tibetským dialektem jako v Kargyaku – tedy zanskarštinou. Na konci roku
2007 navštěvovalo školu 27 dětí, které jsou rozděleny do tří tříd podle věku a
znalostí. Ve spolupráci s učiteli byly vytvořeny prozatímní osnovy pro výuku.

V roce 2007 se členové O. s. Surya věnovali také prezentaci projektu v České
republice s cílem informovat veřejnost o probíhajícím projektu a zajistit ﬁnanční
prostředky pro pokračující stavbu školy. Na podporu projektu se uskutečnilo se
pět beneﬁčních výstav, osm veřejných přednášek, beneﬁční představení
v divadle Rubín a koncert skupiny Kakofon.
Od ledna 2007 oslovilo Občanské sdružení Surya stovky dárců, organizací i
jednotlivců, kteří poskytli osobní, ﬁnanční, materiálovou, mediální nebo jinou
formu podpory. Byla zahájena symbolická adopce dětí „Adopce Surya“.
Více informací na: www.suryaschool.org

Skleník
V předešlém roce postavilo sdružení Surya ve vesnici skleník, jehož stavební plány
vycházejí z konstrukce navržené pro budovu školy. Během roku 2007 zde
probíhalo pravidelné měření teplot. Skleník také místním slouží jako zdroj čerstvé
zeleniny i v chladných měsících. Starost o skleník se stala součástí školní výuky.

Stavba školy
V roce 2007 proběhly základní stavební práce, které jsou nutným předpokladem
dokončení stavby Sluneční školy v následujícím roce. Náročná byla zejména
příprava pozemku – výkop a zdění základů. Dobrovolníci sdružení Surya vyrobili
většinu potřebných cihel a do vesnice byl dopraven i další stavební materiál,
zejména dřevo. Nákup a doprava zbylých surovin proběhne začátkem jara 2008.
Stavební práce budou vykonávat již vybraní místní dělníci a řemeslníci.

Spolupráce s místními organizacemi
Sdružení Surya od počátku své činnosti v Kargyaku usiluje o podporu a spolupráci
místní komunity. Stálo u zrodu Gonporanjon Cultural Association, kterou tvoří lidé
z Kargyaku a okolí, a jež by měla převzít správu školy po ukončení činnosti
sdružení ve vesnici. Cílem Gonporanjon Cultural Association je podpora
vzdělávání v oblasti údolí Lung Nag.
Provoz školy bude zajišťován ve spolupráci s Himalayan Buddhist Cultural
Association, která již spravuje několik podobných škol.
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Fáze projektu

Fáze projektu
Fáze 1 – příprava projektu

05/2006 – 07/2006

Registrace O.s. Surya u MV ČR, ustanovení orgánů Sdružení,
zahájení veřejné sbírky.

Fáze 2 – průzkum oblasti Zanskar

07/2006 – 10/2006

Výzkum materiálů a místní architektury, stavba skleníku,
smlouva s vesnicí Kargyak, letní škola.
Fáze 3 – přeprava materiálu

02/2007 – 03/2007

Testování funkčnosti skleníku, doprava materiálu do vesnice, zahájen proces
registrace sdružení Surya v Indii.
Fáze 4 – zahájení stavebních prací

05/2007 – 10/2007

Příprava stavebního materiálu, výkopové práce, zahájení výuky v rámci letní
školy, dokončení registrace, zahájení zimní výuky v provizorních prostorách.
Fáze 5 – dokončení stavebních prací

05/2008 – 10/2008

Dokončení stavby budovy školy, pokračování výuky v provizorních prostorách.
Fáze 6 - zahájení výuky ve Sluneční škole

1.10.2008

Zahájení celoroční výuky v prostorách nově postavené budovy.
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Výdaje 2007
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14
15
21
22
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32
33
41
42
43
44
45
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47
51
61
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71

Stavba – Materiál
Stavba - Nástroje, nářadí
Stavba - Pracovní síla
Stavba - Transport materiálu
Stavba - Pracovní pomůcky
Výuka - Vybavení školy a učeben
Výuka - Knihy, učebnice, školní potřeby
Výuka - Plat učitele
Výuka - Ubytování učitele
Výuka - Vybavení školy a učeben - technika
Doprava - Letenky ČR - Indie
Doprava - Letenky v Indii
Doprava - Místní pozemní doprava
Ofﬁce - Internet
Ofﬁce – Telefon
Ofﬁce - Tisk, kopírování
Ofﬁce - Technické vybavení
Ofﬁce - Místní spolupracovníci
Ofﬁce – Propagace
Ofﬁce - Poplatky, víza a ostatní
Ubytování
Jídlo – Jídlo
Jídlo - Potřeby na vaření
Jídlo - Přeprava jídla
Jídlo - Diety Surya
Ostatní - Ostatní

23 320
10 107
91 792
83 849
4 368
15 490
13 846
85 846
0
32 969
112 006
17 206
43 846
16 059
44 193
37 310
84 938
18 971
24 689
25 518
18 206
30 839
12 107
3 356
74 163
1 780

1
2
3
4
5
6
7

TOTAL CELKEM
Stavba celkem
Výuka celkem
Doprava celkem
Ofﬁce celkem
Ubytování celkem
Jídlo celkem
Ostatní celkem

926 771
213 437
148 150
173 058
251 678
18 206
120 464
1 780

19%

Stavba celkem
Ofﬁce celkem
Ostatní celkem

Výuka celkem
Ubytování celkem

Doprava celkem
Jídlo celkem

Stav ke 31.12.2006
Příjmy (individuální a ﬁremní dárci a veřejná sbírka)
Výdaje
Stav ke 31.12.2007

-174 272
1 257 195
926 771
156 152
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Poděkování
Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se na projektu podíleli nebo ho
podporovali:

sponzorům

za

materiál

i

ﬁnanční

pomoc,

dobrovolníkům,

kamarádům, umělcům a příznivcům, za jejich obětavou práci a podporu jak
v zázemí projektu, tak při jeho realizaci. Bez jejich práce, součinnosti a podpory
by realizace projektu nebyla možná.
Tým Surya
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