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O Tibetu trochu jinak a nově v Republice
Úpice – V české společnosti se hodně diskutuje hospodářská spolupráce a porušování lidských práv
v Číně. Nejčastěji je v této otázce skloňován Tibet. Je to především tím, že tibetskou exilovou vládu
reprezentuje charismatická osobnost dalajlámy, který má velmi vřelý vztah k České republice a byl
blízkým přítelem prezidenta Václava Havla. V Úpici a v regionu si posledních dvacet let připomínáme
den, kdy vypuklo Tibetské národní povstání proti čínské nadvládě, a to 10. 3. 1959.
„Od roku 2005 jsme dělali veřejné besedy a přednášky pro veřejnost na toto téma. Začínali
jsme v divadle, pak jsme se stěhovali do Dřevěnky a tělocvičny ZŠ Úpice-Lány,“ říká Jan Balcar, ředitel
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., a dodává: „Od 1. ledna 2017 jsme se přestěhovali v rámci Úpice
do 2. patra do Republiky. Chceme v prostorách bývalého baru vytvořit zázemí pro besedy, školení,
setkávání s partnery a hosty. Domníváme se, že právě večer věnovaný Tibetu bude vhodným
tématem pro zahajující akci.“
Letošní program zajišťuje Studentský parlament MAS. „Chceme téma Tibet přiblížit
veřejnosti, proto jsme to letos pojali zase trochu jinak než předešlých letech. Ve spolupráci se
studenty kvinty z Městského gymnázia a SOŠ Úpice jsme připravili pásmo o historii, geografii a
osobnostech Tibetu a jejich vazbách na českou společnost. Tuto přednáškovou formu budeme
kombinovat s vařením tibetského čaje, který nám po šesti letech uvaří opět Olda Šlegr,“ prozradila o
programu Petra Nývltová, koordinátorka Studentského parlamentu MAS a učitelka z Městského
gymnázia a SOŠ Úpice.
Proto přijměte za pořadatele a subjekty, které se k akci Vlajka pro Tibet již několik let
připojují, pozvání na čtvrtek 23. 3. 2017 od 17:00 do Republiky v Úpici. Více o akci najdete na plakátu.
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