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Tisková zpráva Krajní meze 06 aneb Expedice Severní Indie

Prostějov, 18.10.2006

Během července a srpna tohoto roku se vydaly dvě jedenáctičlenné výpravy do oblasti Ladakh (3 500 m.n.m), v rámci humanitární akce Krajní meze 06 aneb Expedice Severní Indie, pořádané Základním článkem Hnutí Brontosaurus Modrý kámen.
Kromě vysokohorské turistiky a návštěv místních památek byla jejich hlavní náplní dobrovolnická práce pro indické dětské vesničky a budhistické kláštery. Obě výpravy, čítající 21 účastníků, se rozdělily na několik pracovních skupin a rozjely se po okolí hlavního města Leh.
Po 2 týdny dojížděla skupina složena především z dívek do nedalekých dětských vesniček Chuchot a Tibetan SOS Children´s Village School v Choglamsaru. Pro místní děti byly připraveny hry v angličtině s prvky zážitkové pedagogiky, programy ekologické výchovy upravené podle lokálních podmínek a další tvořivé aktivity. Staly se tak první zahraniční skupinou, podílející se na výuce.
Ostatní skupiny odjely do jednotlivých budhistických klášterů, kde na ně čekala především práce při stavbách či opravách budov. V nejznámějším klášteře Tikse se jednalo o novostavbu klášterní školy, v klášteře Gotsang o stavbu posvátných čhortenů a v rámci pobytu v klášteře Diskit se skupina „brontosaurů“ zapojila do prací spojené s činností českých restaurátorů, kteří zde v tu dobu zachraňovali vzácné fresky.
„Podařilo se nám  nahlédnout do duše severní Indie a poznat místní kulturu i z jiné stránky, než je u zahraničních návštěvníků obvyklé…,“ rozvádí myšlenku předseda organizace ing.Robert Kubáň, který již dnes připravuje další běh této akce pro rok 2007.
Občanské sdružení Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen se řadí mezi organizace, které se zabývají všeobecným rozvojem osobností mládeže, napomáhají k utváření kladných mezilidských vztahů a propagují principy trvale udržitelného způsobu života. Pořádá také pracovní akce na pomoc přírodě a památkám, umělecko-tvořivé víkendy a projekty letních táborů  pro mládež od 16 let a integrovaných táborů s dětmi z dětských domovů.
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