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Tisková zpráva Příprava na výpravu do Ladakhu

Prostějov, 30.1.2006

Během víkendu 27.-29.1.2006 proběhlo na zámku Plumlov (okr.Prostějov) první oficiální setkání zájemců o výpravu do oblasti Ladakh (3 000 m.n.m) v severní Indii, pořádanou Základním článkem Hnutí Brontosaurus Modrý kámen.
Do podhůří Himalájí by se měly jedna či dvě dvanáctičlenné výpravy vydat až v půli července, ale už dnes jsou přípravy v plném proudu. O víkendu bylo 20 zájemců podrobeno fyzické, psychologické a osobnostní prověrce, při níž se ukázalo, jak dokáží pracovat v kolektivu a komunikovat s ostatními. Nezapomnělo se také na manuální zručnost, odolnost vůči přírodním nepříznivým podmínkám a schopnost se přizpůsobit nečekaným situacím.
Kromě vysokohorské turistiky a návštěv budhistických klášterů a památek totiž plánují také minimálně 2 týdny zdarma pomáhat v tibetském utečeneckém táboře nedaleko hlavního oblastního města Leh. Pro tibetské sirotky připravují hry v angličtině s prvky zážitkové pedagogiky, programy ekologické výchovy upravené podle lokálních podmínek a další tvořivé aktivity.
„Touto akcí chceme dokázat, že Češi ještě stále nemyslí pouze na sebe a že dokáží něco udělat pro druhé a dát do toho nejen úsilí a čas, ale hlavně srdce. Obdivuhodné je to, že zájemci nejsou žádní finančně zajištění lidé, ale jedná se převážně o studenty, kteří na tuto akci střádají peníze několik let,“ rozvádí hlavní myšlenku předseda organizace ing.Robert Kubáň.
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.

Více informací ráda poskytne osoba pověřena komunikací:
Zuzana Vavrečková, statutární zástupce ZČ HB Modrý kámen
z.vavreckova@seznam.cz, 728 208 952

