Unikátní energeticky samostatnou školu Surya v indickém Himálaji podpoří výtěžek už
šestého ročníku Benefice pro Suryu
V pražské Betlémské kapli se 12. května uskuteční již šestý ročník Benefice pro Suryu, unikátní
sluncem vytápěnou školu, kterou před lety jako svůj diplomový projekt na fakultě stavebni ČVUT
postavil v indickém Kargyaku Jan Tilinger. Sdružení Surya zajišťuje provoz této školy včetně
nákupů učebních pomůcek či platů místních učitelů v této jinak izolované a těžko přístupné části
indického Himálaje. I letošní ročník bude moderovat vynikající český herec a improvizátor Jaroslav
Dušek a představí se Dismanův rozhlasový dětský soubor, kytarista Zdeněk Bína nebo Lena Yellow
(z uskupení Yellow Sisters). Dveře kaple se otevřou v 19:00, v 19:15 vas přivítá před kaplí
seskupení Infinitos se svojí fire show. Oficiální zahajení proběhne v 19:30 kdy promluví rektor
ČVUT prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
Vstupenky různých kategorií jsou v prodeji v Divadle Archa, Ticketpro a Betlemské kapli.
-Kargyak je odloučená vesnice v indickém Himaláji v nadmořské výšce 4200 m n. m., jedno z
posledních míst, kde přežívá původní tibetská kultura. Vesnice donedávna neměla školu a děti
musely odcházet do vzdálených internátů nebo se nikdy nenaučily číst a psát.
Impulsem pro spolupráci Jana Tilingera s touto oblastí byly jeho opakované návštěvy, výzkum
regionu a zájem o místní unikátní architekturu a kulturu. Na základě setkání s obyvateli a
navázáním kontaktů s regionálním ministerstvem školství a místními nevládními organizacemi
započala spolupráce na výstavbě školy. Občanské sdružení Surya speciálně navrženou ekologickou
školu přímo vytápěnou sluneční energií dostavělo v září roku 2008. Výuka v základní škole je
zajištěna sdružením Surya ve spolupráci s místními učiteli i několika českými dobrovolníky, kteří
jsou každoročně v letním období do sluneční školy vysíláni na stáže.
Již šest let se občanské sdružení Surya snaží prostřednictvím benefičních koncertů získat finanční
prostředky na správu a fungování školy. V průběhu let na nich vystoupili dnes už velmi známá
jména české hudební scény jako jsou Lenka Dusilová, Zdeněk Bína, Yellow Sisters, Voila nebo
Ondřej Pivec. Letošní ročník bude už tradičně moderovat Jaroslav Dušek.
,,S Jaroslavem se známe už několik letpomáhali jsme mu s kamarády při stavbě jedné unikátní
stavby v Jindřichovicích pod Smrkem, slovo dalo slovo a Jaroslav se stal nedílnou součástí naší
akce,” vysvětluje, proč s nabídkou na moderování oslovil právě Jaroslava Duška, organizátor Jan
Tilinger
Součástí večera bude i dražba fotografií ze zanskarské oblasti, jejichž autorem je Jan Tilinger:
,,Pravidelně dražíme asi deset fotografií, jejichž autorem jsem já nebo Ondřej Cundr. V součtu se
nám podaří vybrat až 100 000 korun.”
Vstupenky na Benefici pro Suryu jsou k dostání již nyní v síti Ticketpro nebo na pokladně Divadla
Archa v kategoriích od 120 Kč (studenti, důchodci, hasiči, záchranáři, humanitární pracovníci,
lékaři, ZTP a pedagogové), 250 Kč (základní), 450 Kč (sponzorské) až po 700 Kč (VIP). Více
informací na www.surya.cz.
Mediálními partnery akce jsou Radio 1, Yogapoint, Hedvábná stezka.
Video spot:
https://www.facebook.com/suryasunschool/videos/vb.30773840255/10153164035875256/?type=2
&theater
Facebook event:

https://www.facebook.com/events/1552837511659896/
Kontakt pro média:
Šárka Maroušková
+420 723 706 249
sarka.marouskova@gmail.com

