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PROJEKT SURYA PŘEDSTAVUJE REALIZACI
SOLÁRNÍ ŠKOLY, KTERÁ JIŽ ČTVRTÝM ROKEM
UMOŽŇUJE ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A CELOROČNÍ
VÝUKU VE VESNICI KARGYAK. TA LEŽÍ V SEVERNÍ
ČÁSTI INDICKÉHO HIMÁLAJE V OBLASTI ZANSKAR.
PROJEKT REAGUJE NA NEDOSTATEČNOU ÚROVEŇ
ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ, JEŽ JE DÁNA IZOLACÍ
A EXTRÉMNÍMI KLIMATICKÝMI PODMÍNKAMI
REGIONU.

SURYA PROJECT REPRESENTS THE BUILDING OF
A SOLAR SCHOOL THAT HAS BEEN PROVIDING
PRIMARY EDUCATION AND ALL-YEAR-ROUND
INSTRUCTION IN THE VILLAGE OF KARGYAK FOR
FOUR YEARS ALREADY. IT LIES IN THE NORTHERN
PART OF THE INDIAN HIMALAYAS IN THE REGION
OF ZANSKAR. THE PROJECT IS A RESPONSE TO
THE INADEQUATE LEVEL OF PRIMARY EDUCATION
RESULTING FROM THE ISOLATION AND EXTREME
CLIMATIC CONDITIONS OF THE REGION.

V HIMÁLAJSKÉ VESNICI KARGYAK

SCHOOL

VILLAGE OF KARGYAK, HIMALAYAS

Impulsem pro spolupráci s touto oblastí byly opakované návštěvy, výzkum
regionu a zájem o místní unikátní architekturu a kulturu. Na základě setkání

The stimuli for the cooperation with this region were repeated visits, research

s obyvateli a navázáním kontaktů s úřady a místními nevládními organizacemi

on the region and interest in the locally unique architecture and culture.

započala spolupráce na výstavbě školy.

Cooperation on the construction of the school was initiated on the basis of
meetings with the inhabitants and associated contacts with local officials

Stavba solární školy vychází z diplomové práce Ing. Jana Tilingera, kterou

and NGOs.

obhájil na výbornou na stavební fakultě ČVUT v Praze. Stavba byla zahájena
na jaře 2007 a na její realizaci se za technické podpory hlavního konstruktéra

The construction of the solar school is based on the thesis of Jan Tilinger, who

podíleli sami vesničané i najatí pracovníci z Indie a Nepálu a evropští

graduated with Distinction from the Faculty of Civil Engineering at the Czech

dobrovolníci.

Technical University in Prague. The construction began in 2007; villagers,
hired workers from India and Nepal, as well as European volunteers worked

Škola je navržena pro zajištění celoroční výuky dětí z vesnice a přilehlých

on the construction under the supervision and technical support of the main

osad, s celkovou kapacitou 60 žáků. Speciální konstrukce stavby využívající

constructor.

slunečního záření zajišťuje v učebnách teplotu nad 15°C po dobu celého roku,
a výuka je tak možná i v zimních měsících. Prázdniny se tedy mohou částečně

The school is designed for the provision of all-year-round classes for

přesunout na léto, kdy děti pomáhají při sklizni. Možnost vzdělávat se pomáhá

children from the village and adjacent settlements, with a total capacity of 60

vesničanům lépe využít a uplatnit své schopnosti k nalezení či vytvoření

pupils. The unique construction of the building uses solar rays that ensure

nových pracovních a finančních příležitostí v tomto kraji a z dlouhodobého

the temperature of over 15°C in the classrooms throughout the whole year,

hlediska tak eliminovat rostoucí problém migrace do větších měst. Budova

and the instruction can thus take place in winter months. Holidays can

tvoří ukázkový model stavby pro širší využití i v okolních vesnicích. V roce 2011

therefore be moved to summer when children help with the harvest. The

byla vytvořena kopie principu solární školy v blízké vesnici Tangso. Doufáme,

oportunity to study enables the villagers to develop their abilities and make

že tento přístup se bude dále šířit a umožní tak zkvalitnění života místních

use of their skills while forming and searching for new financial and work

obyvatel. V roce 2007 jsme zahájili pravidelnou výuku, která byla v roce 2008

opportunities. From a long-term perspective, such activities lead to the

přesunuta z provizorních prostor do nové budovy solární školy.

elimination of migration to larger towns which has become one of the major
problems of the region. The building acts as an exemplar construction model

Aktuálně na přelomu roku 2012/2013 stále provozujeme pravidelnou denní

for wider use in the surrounding villages. In 2011, a copy of the solar school

výuku pro děti i dospělé v solární škole i v provizorních prostorách sousední

principle was created in the nearby village of Tangso. We hope that this

vesnice Skiing, vyučujeme tradiční řemesla, poskytujeme první pomoc,

approach will spread further afield and facilitate a better quality of life for

sázíme v oblasti téměř vymizelé stromy, pěstujeme zeleninu a snažíme se

the local inhabitants. In 2007, we started regular lessons which were shifted

přimět odpovědné úředníky k posílání státních učitelů.

from temporary premises to the new Sun School building in 2008.
At the turn of 2012/2013, we keep on running regular daily classes for
children and adults in the solar school and in makeshift premises in the
neighbouring village of Skiing, we teach traditional crafts, provide first aid,
plant trees that are almost extinct in the region, grow vegetables and develop
the cooperation with responsible officials and governmental teachers.
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BUDOVA ŠKOLY SE NACHÁZÍ VE VESNICI KARGYAK V ÚDOLÍ LUNG NAG. VESNICE KARGYAK LEŽÍ V SEVERNÍ ČÁSTI INDIE, V INDICKÉM STÁTĚ JAMMU AND KASHMIR. SAMOTNÁ

THE SCHOOL BUILDING IS LOCATED IN THE VILLAGE OF KARGYAK IN LUNG NAG VALLEY. KARGYAK LIES IN THE NORTHERN PART OF INDIA, IN THE INDIAN STATE OF JAMMU AND

VESNICE JE SNAD NEJHŮŘE DOSTUPNÝM OBYDLENÝM MÍSTEM V OBLASTI A LZE JI NAVŠTÍVIT JEN NĚKOLIKADENNÍ CHŮZÍ A JEN PO NĚKOLIK MĚSÍCŮ V ROCE. NEJBLIŽŠÍ MĚSTO

KASHMIR. THE VILLAGE ITSELF IS PERHAPS THE LEAST ACCESSIBLE INHABITED PLACE IN THE REGION, AND CAN ONLY BE VISITED ON FOOT AFTER A WALK OF SEVERAL DAYS ONLY

JE PADUM (2 DNY CHŮZE A DALŠÍ DEN JÍZDY TERÉNNÍM VOZEM). KARGYAK (4200 M. N. M.) JE NEJVÝŠE POLOŽENÁ VESNICE ZANSKARU, GEOGRAFICKY IZOLOVANÁ A BEZ ZÁKLADNÍ

DURING SOME MONTHS OF THE YEAR. THE NEAREST TOWN IS PADUM (A TWO-DAY WALK AND ANOTHER DAY RIDE BY 4WD). KARGYAK (4,200 M. A.S.L.) IS THE HIGHEST SITUATED

INFRASTRUKTURY.

VILLAGE OF ZANSKAR, GEOGRAPHICALLY ISOLATED AND WITHOUT BASIC INFRASTRUCTURE.

KARGYAK, INDICKÝ HIMÁLAJ, 4 200 M.N.M.

KARGYAK, INDIAN HIMALAYAS, 4,200 M.A.S.L.

Název Zanskar pochází z tibetských slov zangs a kar, což znamená “země bílé mědi”.

Život v Zanskaru řídí střídání ročních období možná více než na jakémkoli jiném

The name Zanskar comes from the Tibetan words ‘zangs’ and ‘kar’, which mean “land

Zanskar je vysokohorská poušť na Tibetské plošině v nejsevernější části Indie. Místo

obydleném místě na Zemi. V létě je celá oblast vystavena intenzivní sluneční radiaci

of white copper”. Zanskar is an alpine desert on the Tibetan Plateau in the northernmost

je divoké a nehostinné, půda je vyprahlá a suchá, v zimě naskrz promrzlá. Tato drsná

a v průběhu dne se výrazně prohřívá a vysouší. Oblast má velký počet slunečních dní

part of India. The place is wild and inhospitable, the land is arid and dry, and frozen

Life in Zanskar is governed by the changing of the seasons perhaps more than any other

a neúrodná krajina je „zmáčknutá“ dvěma horskými masívy, Himálajským masivem

v roce (v dlouhodobém průměru více jak 300). V zimě zamrzá na sedm až osm měsíců,

through winter. This rugged and barren landscape is hemmed in by two mountain ranges,

inhabited place on Earth. In summer, the whole area is exposed to intensive solar radiation,

a Karakorumem, a napříč protkaná vysokými horskými hřebeny. Kulturně patří Zanskar

kdy teplota klesá až k mínus 40 °C.

the Himalayan and Karakorum ranges, and interwoven across high mountain ridges.

and during the course of the day it becomes significantly warm and dry. Winter conditions

Culturally, Zanskar belongs to Tibet and is often called, along with Ladakh, Little Tibet.

are particularly tough: it is freezing for seven or eight months, and the temperature drops
down to minus 40 °C.

k Tibetu a často bývá, spolu s Ladakem, nazýván Malým Tibetem. Údolí Lung Nag dnes
poskytuje snad nejrozsáhlejší průřez tibetskou kulturou a jeho jazyk, umění, architektura,

Kargyak je vesnice, která vznikla z pastevecké osady postupným zavlažováním

At present Lung Nag Valley provides perhaps the most extensive cross-section of Tibetan

lékařství i hudba odrážejí toto dědictví, jen těžko srovnatelné s tím, co nacházíme dnes

a obděláváním půdy kolem kargyackého potoka. Dle stáří místního chrámu a informací

culture. Its language, art, architecture, medicine and music reflect this heritage that is

v Tibetu, zdevastovaném pod čínskou nadvládou.

získaných ústním podáním je samotná vesnice stará minimálně 150 let, ale zřejmě ještě

barely comparable to what we find today in Tibet, devastated under Chinese rule.

více. Byla to poslední obydlená část Zanskaru, kterou procházeli obchodníci a poutníci před

Nepal, Pakistan and Afghanistan.

Kargyak is a village that originated from pastoral settlements through the gradual
irrigation and tilling of the soil around the Kargyak stream. By the age of the local temple

Převažujícím náboženstvím je tibetský lámaistický buddhismus a duchovním vůdcem je

tím, než stoupali do 5050 m vysokého sedla Shinko La. Kargyak je jednou z nejodlehlejších

The predominant religion is Lamaism - Tibetan Buddhism, and the spiritual leader is His

and oral tradition it can be assumed that the village is 150 years old, maybe even more. It

jeho svatost Dalajláma. Po staletí studovali mniši Zanskaru v tibetských a bhutánských

vesnic v oblasti, a právě proto zde ještě nalézáme tradiční stavitelství v jeho ryzí podobě.

Holiness, the Dalai Lama. Monks have studied for centuries in Zanskar in Tibetan and

was the last inhabited part of Zanskar through which traders and pilgrims passed before

Bhutanese monasteries, and there has been a continuous exchange of goods and ideas

climbing the 5050m high Shinko La Pass. Kargyak is one of the remotest villages in the

there. It is at present one of the best preserved indigenous cultures on the planet. The

area, which is why it is still possible to find traditional architecture in its pure form there.

klášterech a existovala zde nepřetržitá výměna zboží i myšlenek. V současnosti je to
jedna z nejzachovalejších původních kultur na planetě. Samotná oblast Lung Nag leží

V Kargyaku žije kolem 200 obyvatel, z toho pouze 10 dospělých lidí umí číst a psát.

na karavanní stezce, kde již po tisíciletí probíhá výměna zboží a informací mezi územím

Lung Nag region itself lies on a caravan trail where the exchange of goods and information

dnešní Indie, Číny, Nepálu, Pakistánu a Afghánistánu.

has taken place for thousands of years among the territories of present-day India, China,

Around 200 people live in Kargyak, of whom only 10 adults know how to read and write.

ŽIVOTNÍ CYKLY

LIFE CYCLES

VE VESNICI

IN THE VILLAGE
NEJVÝŠE

AT ONE OF THE DRIEST, COLDEST AND HIGHEST INHABITED PLACES

DOKÁZALI

MÍSTNÍ

ON EARTH, THE LOCAL INHABITANTS HAVE MANAGED NOT ONLY TO

DLOUHODOBĚ

NEJEN

SURVIVE OVER THE LONG TERM FOR THE LAST THOUSAND YEARS, BUT

PŘEŽÍVAT, ALE I PROSPEROVAT. JEJICH POZORUHODNĚ BOHATÁ

ALSO TO PROSPER. THEIR EXTRAORDINARILY RICH CULTURE MEETS

KULTURA USPOKOJUJE NEJEN POTŘEBY DUŠEVNÍ, ALE I MATERIÁLNÍ.

NOT ONLY THEIR SPIRITUAL NEEDS, BUT ALSO THEIR MATERIAL NEEDS.

JIŽ ČÍNSKÝ POUTNÍK FA-SIEN, KTERÝ NAVŠTÍVIL INDII POČÁTKEM

THE CHINESE PILGRIM FA-SIEN, WHO VISITED INDIA AT THE BEGINNING

5. STOLETÍ, POPSAL PROCES ČIŠTĚNÍ A ZPRACOVÁNÍ VLNY Z HORSKÝCH

OF THE 5TH CENTURY, DESCRIBED THE PROCESS OF CLEANING AND

KOZ DOVÁŽENÝCH ZE ZANSKARU URČENÉ NA VÝROBU PŘIKRÝVEK

WASHING THE WOOL FROM MOUNTAIN GOATS IMPORTED FROM ZANSKAR

A TEPLÉHO OBLEČENÍ (PAŠMÍNSKÁ VLNA).

FURTHER USED FOR THE PRODUCTION OF BLANKETS AND WARM

NA

JEDNOM

POLOŽENÝCH
OBYVATELÉ

Z

NEJSUŠŠÍCH,

OBYDLENÝCH
ZA

POSLEDNÍCH

NEJSTUDENĚJŠÍCH

MÍST

NA

TISÍC

ZEMI

LET

A

CLOTHING (PASHMINA WOOL).
Převážnou většinu obyvatelstva Zanskaru tvoří soběstační zemědělci
a pastevci žijící v malých osadách roztroušených ve vysoko položené poušti.

The vast majority of Zanskarians are self-sufficient farmers and herdsmen

Z neúrodné půdy vytvořili zelenající se oázy. Velikost většiny vesnic závisí

living in small settlements scattered in the high altitude desert. They have

na dostupnosti vody, která pochází z tajícího sněhu a je zásadní pro místní

turned the barren land into green oases. The size of most villages depends on

zemědělství. Před mnoha generacemi byly vybudovány kameny dlážděné

the accessibility of water that comes from melting snow and ice and is further

kanály, které horskou vodu sbírají a vedou ji dolů na terasovitá pole. Voda

used in agriculture. Many generations ago, stone paved channels were built

teče kanály často několik kilometrů přes strmé srázy skal a suťoviště.

to collect mountain water and to lead it down to terraced fields. The water

Promyšlený, dobře udržovaný a regulovatelný systém menších kanálků se

flows several kilometres through the channels via steep rocky escarpments

proplétá každou vesnicí. To vše bylo zbudováno za použití velmi prostých

and scree slopes. A well thought-out, well maintained and regulated system

nástrojů a skrovných zdrojů. Roční úhrn dešťových srážek se pohybuje mezi

of smaller channels threads through each village. These channels were built

pouhými 100 až 200 mm.

with the use of very simple tools and merge resources. Annual rainfall varies
between mere 100 to 200 mm.

V nadmořské výšce přes 3500 metrů a s vegetačním obdobím, které trvá něco
málo přes čtyři měsíce, si Zanskařané nemohou vybírat, co budou pěstovat.

At the altitude of more than 3,500 metres and with the growing season that

Jako všude jinde na Tibetské plošině, i zde je hlavní obilninou ječmen. Mouka

lasts little over four months, Zanskarians cannot choose what they will

z praženého ječmene phe (campa) je základem místní stravy. Asi na dvou

cultivate. Like everywhere else on the Tibetan Plateau, the main crop here is

třetinách plochy polí se pěstuje ječmen, na zbytku hrách a brambory a v menší

barley. The flour from ground barley, Phe (tsampa), is the staple of the local

míře listová zelenina. V nejvýše položených osadách, nad 4500 m, kde již ani

diet. Barley is cultivated on about two-thirds of the area’s fields, and peas

ječmen neroste, jsou lidé závislí především na chovu zvířat. Zvířata hrají v

and potatoes, and to a lesser extent leafy vegetables, are cultivated on the

hospodářství oblasti důležitou úlohu. Jsou dopravním prostředkem, pracovní

rest. In higher elevated settlements above 4,500 metres where barley does

silou i zdrojem vlny a mléka a jejich trus slouží jako téměř jediné palivo.

not grow people are mainly dependent on raising animals. Animals play an

Nejběžnějšími domácími zvířaty jsou ovce, kozy, osli, koně, krávy a jaci. Dzo,

important role in the economy. Their dung serves as nearly the only fuel, while

kříženec místní krávy a jaka, je z nich nejdůležitější a nejužitečnější.

the animals also serve as means of transport, work force, and the source
of wool and milk. The most common domesticated animals are sheep, goats,

U každé vesničky je umístěna řada malých přístřešků na potoce. Jsou to

donkeys, horses, cattle, and yaks. Dzo, a hybrid of a local cow and a yak, is

základní stavby, kde se náhonem vody na lopatky jednoduchého stroje

one of the most important and most useful animals in the region.

roztáčí mlýnský kámen a z praženého ječmene se zde stává nejzákladnější
složka místní stravy, campa (phe). Dá se říci, že mlýn je stále nejsložitějším

In every village there is a series of small huts that are situated next to river

mechanickým strojem užívaným v životě místních obyvatel.

streams. These elementary buildings are used for the processing of barley:
with the help of water races, water is lead to the blades of a simple machine

Původní obyvatelé Himálaje byli kočovní pastevci, kteří sem přicházeli se

that keeps turning a millstone. The roasted barley is then grinded to tsampa

svými stády horského skotu. Stavby, které užívali po tisíciletí v nezměněné

(phe), the fundamental component of local diet. One can say that the mill is

formě, užívají dodnes. V současném jazyce Zanskaru se tato sídla nazývají

still the most complicated mechanical machinery used in the life of the local

„doksa“. Poloha doks je závislá na umístění pastvin a zdroji vody. Ke každé

residents.

vesnici patří několik doks a jejich obyvatelé, respektive obyvatelky, se mezi
nimi v průběhu roku stěhují podle aktuálního stavu pastvin, počasí a dobytka.

The original inhabitants of the Himalayas were nomadic herdsmen who came

Vesnici pravidelně zásobují svými výrobky a živočišnými produkty (jako jsou

here with their herds of mountain cattle. The types of buildings that they

mléko, jogurt, maso náhodně uhynulých zvířat, srst, kůže a trus na topení).

have been using for thousands of years are used in their unchanged form
till nowadays. In today’s Zanskar language, these places are called “doksa”.
The location of a doksa depends on the location of pastures and water
resources. Each village has a few doksas and their inhabitants move among
them throughout the year according to the current state of the pastures,
the weather and the cattle. They regularly supply villages with their own
products and animal products (such as milk, yogurt, the meat of incidentally
deceased animals, fur, leather and dung for heating).
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ŽIVOT V KARGYAKU

LIFE IN THE VILLAGE OF KARGYAK

DOMÁCNOST ZANSKAŘANŮ JE VELICE PROSTÁ. ŽIJÍ V JEDNODUCHÝCH KAMENO-HLINĚNÝCH DOMECH, KDE PŘÍZEMÍ JE ČASTO UŽÍVÁNO JAKO SKLADIŠTĚ A STÁJE. BYDLÍ SE

HOUSEHOLDS IN ZANSKAR ARE VERY SIMPLE. HOUSES ARE MADE OF STONES AND MUD; THE GROUND FLOOR IS USUALLY USED AS A STOREROOM AND STABLES WHILE THE FIRST

V PRVNÍM PATŘE, KDE JE I JEDNA MÍSTNOST VYHRAZENA JAKO SVATYNĚ. V DOMECH NEJSOU INSTALOVÁNY ROZVODY VODY; PRO VODU SE MUSÍ ČASTO DOCHÁZET I NĚKOLIK

FLOOR IS INHABITED BY PEOPLE. ONE OF THE ROOMS IN THE FIRST FLOOR – A SANCTUARY – IS DESIGNATED FOR RELIGIOUS PURPOSES. AS WATER PIPES ARE NOT INSTALLED

KILOMETRŮ. TOPENÍ NENÍ POUŽÍVÁNO A TEPLO VYHŘÍVAJÍCÍ DOMY V ZIMĚ VZNIKÁ HLAVNĚ PŘI VAŘENÍ, JE VYZAŘOVÁNO LIDMI A USTÁJENÝMI DOMÁCÍMI ZVÍŘATY. V KAMNECH

IN THE HOUSES, PEOPLE HAVE TO BRING WATER FROM A NEARBY SPRING OR RIVER, YET THE WATER SOURCE CAN BE EVEN SEVERAL KILOMETRES AWAY FROM THEIR HOMES.

SE SPALUJE JAČÍ, OVČÍ A KOZÍ TRUS. TOALETY JSOU VŽDY SOUČÁSTÍ BUDOV. JSOU SUCHÉ, PATROVÉ A PO ZIMĚ SE VYNÁŠEJÍ NA POLE JAKO HNOJIVO. PŘI TOM JE VYBOURÁNA

THERE IS NO HEATING AND THE HEAT THAT WARMS THE HOUSES IN WINTER COMES MAINLY FROM COOKING AND IS EMITTED BY HUMANS AND STABLED DOMESTIC ANIMALS.

A ZNOVU VYZDĚNA ZEĎ V ČÁSTI DOMU, KDE DOCHÁZÍ K HROMADĚNÍ EXKREMENTŮ.

YAK, SHEEP AND GOAT DUNG IS BURNED IN THE STOVE. TOILETS ARE DRY, STOREYED, AND THEY ARE ALWAYS SITUATED INSIDE THE BUILDINGS. AFTER EVERY WINTER THE
EXCREMENTS ARE USED AS FERTILIZERS IN THE FIELDS. WHEN EMPTYING THE TOILET, A HOLE IS MADE IN THE WALL OF THIS PART OF THE HOUSE AND IS BRICKED UP AGAIN

V celém domě bývá zpravidla obývána pouze jedna místnost. V létě je to velká prostorná

koně a jehla na zašívání pytlů pro transport nákladu na koních. Některé domácnosti jsou

letní kuchyně s více okny, v zimě malá místnost někdy i bez oken, v které je ale výrazně

navíc vybaveny i modernějšími vymoženostmi, jako je petrolejový vařič nebo solární panel

tepleji. Je bežné, že při velkých mrazech zamrzá v noci i v této místnůstce voda. Kromě

s baterií a žárovkou. V roce 2010 jsme ve vesnici Kargyak dokonce zaznamenali první

Usually only one room in the whole house is occupied. In summer it is the large spacious

high altitude), large pots and ladles, cups and various containers made from the remnants

toho bývá často zaplavena kouřem z kamen kvůli nekvalitnímu odvětrání, na což jsou místní

satelitní televizi. V roce 2011 dostala vesnice od státu satelitní telefon fungující podobně

summer kitchen with multiple windows, and in winter it is a small room sometimes with

of plastic bottles, a wooden container for the production of butter and a container for

obyvatelé zvyklí, ale pro našince je takovéto prostředí téměř nesnesitelné.

jako telefonní budka umístěná v domácnosti jednoho z vesničanů.

no windows, but where it is considerably warmer. It is normal that during a heavy frost

mixing salty tea, cutlery and basic equipment needed for animal breeding, such as ropes,

the water will freeze at night in this small room. In addition, the room is often filled with

a wooden saddle for a horse, and a needle for sewing bags for the transportation of cargo

K běžnému vybavení zanskarských domácností patří velmi omezené množství předmětů:

smoke from the stove because of low-quality ventilation. Local residents are accustomed

on horseback. Some households are equipped with more modern conveniences, such as

kamna, police, několik koberců a rohoží, tlakový hrnec (urychlující vaření ve velké

to such environment, yet for Europeans it would be almost unbearable.

a petroleum cooker or a solar panel with a battery and bulb. In 2010, the first satellite

AFTER FINISHING THE PROCEDURE.

television appeared in Kargyak. In 2011, the village received a satellite phone from the

nadmořské výšce), velké hrnce a naběračky, hrnky a různé nádoby vyrobené ze zbytků
plastových lahví, dřevěná nádoba na výrobu másla a nádoba na míchání slaného čaje,

The usual equipment of Zanskari households includes a very limited number of objects:

state; since then it has been working on the principle of a phone booth located in the

příbory a základní vybavení potřebné pro chov zvířat, jako jsou provazy, dřevěné sedlo na

a stove, shelves, several carpets and mats, a pressure cooker (that accelerates cooking in

house of one of the villagers.
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NÁBOŽENSTVÍ

RELIGION

TÉMĚŘ CELÁ POPULACE ZANSKARU JSOU BUDDHISTÉ A KAŽDÁ VESNICE MÁ MÍSTNÍ KLÁŠTER, ČASTO ZDOBENÝ STARÝMI MALBAMI. VYSKYTUJÍ SE ZDE DVĚ HLAVNÍ VĚTVE

ALMOST THE WHOLE POPULATION OF ZANSKAR IS BUDDHIST. EVERY VILLAGE HAS A LOCAL MONASTERY, USUALLY DECORATED WITH ANCIENT WALL PAINTINGS

TIBETSKÉHO BUDDHISMU - DRUGPA (SEKTA RUDÝCH ČEPIC) A GELUGPA (SEKTA ŽLUTÝCH ČEPIC).

AND IMAGES. THERE ARE TWO MAIN BRANCHES OF TIBETAN BUDDHISM HERE - THE DRUGPA (RED HAT SECT) AND GELUGPA (YELLOW HAT SECT).
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VZDĚLÁNÍ

EDUCATION

INDICKÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM VYCHÁZÍ ZE STARÉHO BRITSKÉHO

THE INDIAN EDUCATION SYSTEM IS BASED ON THE OLD BRITISH MODEL

V OBLASTI

IN THE REGION

MODELU VZDĚLÁVANÍ. ŠKOLNÍ DOCHÁZKA JE ZE ZÁKONA POVINNÁ MEZI

OF EDUCATION. SCHOOL ATTENDANCE IS LEGALLY REQUIRED BETWEEN

6 A 14 ROKY, COŽ ALE NEZNAMENÁ, ŽE JE STÁTEM KONTROLOVÁNO

6 AND 14 YEARS, BUT THAT DOES NOT MEAN THAT COMPLIANCE IS

JEJÍ DODRŽOVÁNÍ. V MNOHÝCH OBLASTECH NENÍ ŽÁDNÁ FUNKČNÍ

SUPERVISED BY THE STATE. IN MANY AREAS THERE IS NO FUNCTIONING

ŠKOLA A

SCHOOL, AND EDUCATION IS POSSIBLE ONLY ON THE BASIS OF SENDING

VZDĚLÁNÍ JE MOŽNÉ JEN ZA PŘEDPOKLADU ODESLÁNÍ
DĚTÍ DO INTERNÁTNÍ ŠKOLY. PŘESTOŽE V INDII

VERY YOUNG CHILDREN TO A BOARDING SCHOOL. WHILE THERE ARE

ŠPIČKOVÉ ŠKOLY A UNIVERSITY, JE ZDE CELKOVÁ MÍRA

TOP QUALITY SCHOOLS AND UNIVERSITIES IN INDIA, THE OVERALL

JIŽ VELMI MALÝCH
EXISTUJÍ I

ŽEN DOKONCE 35%. STÁLE JE V INDII

ILLITERACY RATE REACHES 26%, FOR WOMEN POPULATION THE NUMBER

VELKÉ MNOŽSTVÍ DĚTÍ, KTERÉ ANI V SOUČASNÉ DOBĚ NEDOSTÁVAJÍ

IS EVEN HIGHER: 35%. THERE IS STILL A LARGE NUMBER OF CHILDREN

NEJZÁKLADNĚJŠÍ VZDĚLÁNÍ.

IN INDIA WHO DO NOT CURRENTLY RECEIVE EVEN THE MOST BASIC

NEGRAMOTNOSTI

26 %, U

EDUCATION.
Z hlediska přístupu státu je, jak jsme časem pochopili, vše v pořádku,
protože jako alibi bohatě stačí, že stát učitele platí. To, že do školy tito učitelé

As for the state´s approach to the problem, we gradually understood that

v odlehlých oblastech nedocházejí, nebo se objevují nahodile jen na několik

the current conditions are considered as satisfactory; the fact that the

týdnů v roce, již nikoho nezajímá. V některých okolních vesnicích najdete

governmental teachers are paid by the state is a sufficient alibi. Nobody

státem postavené školy, ale protože jsou budovy pro danou oblast zcela

actually cares that these teachers do not arrive in remote areas or that they

nevyhovující, degradují a jsou nepoužívané. Lze se jen domnívat, zda je tento

appear only randomly and for a few weeks a year. In some of the surrounding

stav způsoben korupcí, nezájmem úředníků nebo cíleným udržováním místní

villages you will find schools built by the state, but because these buildings are

komunity (etnicky a nábožensky odlišné od úředníků místní správy) ve stavu

completely unsuitable for the conditions in the region, they fall apart and are

bez vzdělání a tedy i bez možnosti cokoliv ovlivňovat.

left unused. One can only assume that this situation is caused by corruption,
the lack of officials´ interest, or by keeping local communities (ethnically and

Dalším problémem je, že pokud by školy v oblasti přeci jen fungovaly, probíhalo

religiously different from local government officials) uneducated on purpose

by vzdělávání pouze od března do října. Právě období oficiálních prázdnin je

and thus depriving them of the possibility to influence anything in the region.

ale obdobím, které je pro vzdělávání nejvhodnější. V létě je ve vesnici potřeba
vykonávat mnoho činností, které jsou životně důležité pro obživu rodiny. Na

Another problem is that if the schools in the area actually functioned, the

těchto činnostech se děti podílejí jednak proto, že je to potřeba, ale také proto,

instruction could take place only from March to October. The period of official

aby se jim naučily a byly schopny jednou převzít hospodářství. Situace je

holidays, however, is the time that is most suitable for learning at school.

mnohem horší v izolovaných oblastech, jako je například Kargyak. Na začátku

In summer, there is the need to perform many activities in the village that

působení sdružení Surya v této vesnici se míra gramotnosti pohybovala pod

are vital for the livelihood of the family. The children participate in these

10 % a jediná žena neuměla ani číst ani psát. Žádná škola v té době ve vesnici

activities because it is required, but also to learn and to be able to take over

nebyla a nejbližší funkční škola byla soukromá škola ve 3 hodiny vzdálené

management of similar activities in future. The situation is much worse in

vesnici, která nepřijímala další žáky a byla podporována francouzskými

isolated areas such as Kargyak. At the beginning of Surya´s activities in the

sponzory.

village, the literacy rate was below 10% and not a single woman was able to
read or write. There was no school in the village at that time. The nearest

Někteří rodiče posílali své děti do internátních škol, tyto děti pak měly

functioning school, a private institution supported by French sponsors, was

možnost vrátit se domů jen na prázdniny. (Zaznamenali jsme i případ již vdané

situated in a village at three-hour walk distance and was not accepting new

ženy, která se ve svých 23 letech přišla podívat na své rodiče a sourozence.

students.

O některých sourozencích ani nevěděla, že existují. V internátní škole byla od
svých pěti let a vzhledem k tehdejší absenci telefonického spojení ve vesnici

Some parents were sending their children to boarding schools; these children

a negramotnosti zbytku rodiny byla celou dobu bez jakéhokoliv kontaktu

were thus coming back home only during holidays. (We have noticed a case

s rodinou.)

of a married woman, aged 23, who came to the village to visit her family.
She had been living in the boarding school since the age of 5, and - given the

Po zvážení všech okolností se sdružení rozhodlo postavit ve vesnici Kargyak

absence of the telephone connection in the village and the illiteracy of the

školu, která by byla navržena tak, aby umožnila fungování i v zimě, a kde by

rest of her family - she was without any contact with the family. Some of her

probíhalo celoroční vyučování s prázdninami respektujícími dění ve vesnici.

siblings were born during her absence, and she met them for the first time
only during this visit.)
Having considered all the above mentioned circumstances, the association
decided to build a school that would allow an all-year-round instruction and
whose schedule would respect the year cycle and the community life of the
village.
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DĚTI
BĚŽNÁ KARGYACKÁ RODINA MÁ NEJČASTĚJI 3 AŽ 4 DĚTI. POKUD SI TO MOHOU DOVOLIT, RODIČE ČASTO JEDNO DÍTĚ POSÍLAJÍ NA STUDIA, JEDNO
DO KLÁŠTERA, JEDNO DO DOKSY A DALŠÍ TŘEBA K PŘÍBUZNÝM. JEŠTĚ DO NEDÁVNA SI V KARGYAKU ZDALEKA NE VŠICHNI RODIČE MOHLI DOVOLIT
DĚTI DO ŠKOLY POSÍLAT, A VE VESNICI BEZ ŠKOLY TEDY DĚTI ČASTO ZŮSTÁVALY BEZ VZDĚLÁNÍ A JEN S MINIMEM PODNĚTŮ UMOŽŇUJÍCÍCH JEJICH
INTELEKTUÁLNÍ ROZVOJ. V SOUČASNÉ DOBĚ VE VESNICI SDRUŽENÍ PROVOZUJE ŠKOLU, A PROTO DĚTI, KTERÉ VE VESNICI ZŮSTÁVAJÍ, MOHOU
ŠKOLU NAVŠTĚVOVAT. NAVŠTĚVUJÍ JI DOKONCE TA DĚVČATA, U KTERÝCH JEJICH RODIČE PLÁNUJÍ, ŽE SE V BUDOUCNU BUDOU STARAT O ZVÍŘATA
V DOKSE, A KTERÁ DO TÉ DOBY ŽÁDNOU ŠKOLU NENAVŠTĚVOVALA.

V Kargyaku, stejně jako na mnoha místech světa, je běžné, že
děti pracují. Vzhledem k nastavení školního roku to s výjimkou
starších děvčat zpravidla neinterferuje s jejich školní docházkou.
Děti pomáhají s prací na poli, chodem domácnosti, péčí o zvířata,
nošením vody, prodejem v rodinném obchodě i s péčí o mladší
sourozence. Již velmi malé děti umí ovládat velká hospodářská
zvířata jako jsou jaci a koně. Jejich nejoblíbenější hry jsou právě

na koně a na jaka. Ve svém volném čase děti rády pořádají „party”.
Téměř vždy jsou odděleny večírky chlapecké a dívčí, stejně jako tomu
je u dospělých. Tyto party mezi sebou soutěží, která je „lepší“, a za
velký úspěch je považováno, pokud se na večírek podaří přilákat
učitele. To, že jdou kargyacké děti pozdě spát, místní rodiče netrápí.
I na dospěláckých sešlostech a oslavách je běžné, že se účastní
děti, které přímo na místě usnou.

CHILDREN
A COMMON KARGYAK FAMILY MOST OFTEN HAS 3-4 CHILDREN. IF THEY CAN AFFORD IT, PARENTS WILL USUALLY SEND ONE CHILD TO SCHOOL,
ONE TO A MONASTERY, ONE TO A DOKSA AND THE OTHER CHILDREN TO THEIR RELATIVES. UNTIL RECENTLY, NOT ALL THE PARENTS IN KARGYAK
COULD AFFORD TO SEND THEIR CHILDREN TO SCHOOL, AND AS THERE WAS NO SCHOOL IN THE VILLAGE, CHILDREN THAT STAYED AT HOME OFTEN
REMAINED UNEDUCATED AND WITH ONLY MINIMUM OF STIMULI FOR THEIR INTELLECTUAL DEVELOPMENT. NOWADAYS, THE ASSOCIATION RUNS
A SCHOOL IN THE VILLAGE AND THEREFORE CHILDREN WHO STAY IN THE VILLAGE CAN ATTEND THE CLASSES. THE SCHOOL IS ATTENDED ALSO
BY THOSE GIRLS WHO HAVE NOT ATTENDED ANY SCHOOL BEFORE AND WHO WILL WORK AS ANIMAL KEEPERS IN DOKSAS IN THE FUTURE.

Children in Kargyak, just like children in many other parts of the world,
help the adults with work. The school year is organized in accordance
with agricultural and social activities in the village; children´s work
thus does not interfere with children´s school attendance, the only
exception being the older girls that work in doksas. Children help
with work in the ﬁelds, in the household, with taking care of animals,
carrying water, assisting with the family business and taking care
of younger siblings. Even very young children can manage big farm
animals such as horses and yaks. They love playing yaks and horses
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themselves. In their free time, children like organizing “parties”.
Boys and girls usually organize their parties separately, same as
adult men and women in the village generally do. Individual party
groups often compete which party is better, and a teacher´s visit at
a party, for example, is considered a great success. The fact that
Kargyak kids go to bed late does not trouble their parents at all.
Children that regularly participate in adults´ parties and celebrations
simply fall asleep right on the spot.

STAVBA ŠKOLY

CONSTRUCTION OF THE SCHOOL

OBLAST ZANSKAR SE NACHÁZÍ NA SAMÉM OKRAJI SPOLEČENSKÉHO A EKONOMICKÉHO ZÁJMU, A TO NEJEN Z POHLEDU INDIE, ALE I Z POHLEDU MATEŘSKÉHO STÁTU JAMMU

ZANSKAR REGION IS ON THE PERIPHERY OF SOCIAL AND ECONOMIC INTEREST OF BOTH INDIA AND ZASKAR’S PARENT STATE JAMMU AND KASHMIR. DUE TO GEOGRAPHICAL

& KASHMIR. DÍKY TOMU JE MOŽNÉ SLEDOVAT STALETÝ NEPŘERUŠENÝ VÝVOJ MÍSTNÍHO STAVITELSTVÍ A POMALU PŘICHÁZEJÍCÍ NOVÉ PRVKY, KONSTRUKČNÍ, DISPOZIČNÍ

AND POLITICAL ISOLATION IT IS STILL POSSIBLE TO FOLLOW UNINTERRUPTED DEVELOPMENT OF LOCAL ARCHITECTURE AND AT THE SAME TIME OBSERVE GRADUAL INFLUX OF

I MATERIÁLOVÉ.

NEW FEATURES THAT INFLUENCE LOCAL MATERIAL, DISPOSITION AND DESIGN PRINCIPLES.

Návrh budovy školy vycházel z kombinace znalosti místního stavitelství a moderních

ve tři dny vzdáleném Padumu a doneseny do Kargyaku. Na místě byla optimalizována

The design of the school building was based on a combination of local architectural

build a quality stone wall, hired stonemasons broke stones of several tons into small

přístupů. Stavba využívá k vyhřívání sluneční záření, které je využito přímo a funguje na

výroba nepálených cihel a zaškoleni místní i dobrovolníci, kteří cihly na blízkém jílovišti

knowledge and modern approaches. The school building is heated by solar radiation that

block-shaped bricks in a few days. The carved doors were crafted by master joiners in a

principu „skleníku“. Výměna vzduchu mezi vyhřátou a chladnější částí školy je zajištěna

vyráběli.

is used directly and works on the greenhouse principle. The exchange of air between the

three-day-walk distant town of Padum and brought to Kargyak. The production of adobe

heated and cooler parts of the school is provided by a system of closable vents which

bricks was optimized on site, and local people and volunteers were trained to manufacture
the bricks at a nearby clay pit.

systémem uzavíratelných otvorů, kterými je usměrňována jeho cirkulace. Konstrukční
systém tvoří masivní obvodová zeď z lomového kamene. V interiéru jsou svislé konstrukce

Vlastní stavební práce byly rozděleny do dvou let. Kvůli klimatickým podmínkám práce

control its circulation. The construction consists of a massive perimeter wall made of

z masivních dřevěných sloupů a zděných stěn z nepálené hlíny. Kamenné zdi plní nosnou

probíhaly jen v létě, od června do září. První rok byly prováděny stavební přípravy a terénní

quarried stone. The interior is formed by a vertical structure of massive wooden pillars

funkci, hliněné ve dne akumulují teplo, které uvolňují v noci. Přední stěna je z 86 %

úpravy. Před začátkem vlastní stavby bylo potřeba přesunout 1600 m3 zeminy. Druhý rok

and walls made of adobe bricks. The stone walls fulfil the bearing function, the clay walls

The construction works were split up into two years. Due to climatic conditions, works

prosklená. Střecha je oproti místním zvyklostem tlustší a obsahuje dvakrát více vrstev.

byla postavena vlastní budova školy.

accumulate the heat that is further released at night. The front wall is made of glass

were carried out only in summer, from June to September. Construction preparations and

from 86%. The roof is thicker in comparison to local customs and contains twice as many

landscaping were carried out in the first year; before the start of the actual construction,

Kromě vesničanů, najatých dělníků, dobrovolníků a členů o. s. Surya se na stavbě podíleli

layers.

i specialisté některých profesí. Aby bylo možné postavit kvalitní kamenné zdi, bylo potřeba

it was necessary to move 1,600 m3 of soil. The following year took place in the name of
the construction of the school building itself.

najmout kamenické mistry, kteří dokázali během několika dní rozbít několikatunové

Besides the villagers, hired workers, volunteers and members of Surya association,

kameny na cihlám podobné kvádříky. Vyřezávané dveře byly vytvořeny truhlářskými mistry

specialists from several professions were also involved in the construction. In order to
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ZAJÍMAVÁ ČÍSLA
INTERESTING NUMBERS

60 000
9 400
4 600
1 600
720
156
120
18

€ EURO / € EUROS
NÁKLADY NA REALIZACI STAVBY ŠKOLY / THE COSTS OF SCHOOL CONSTRUCTION

KUSŮ / PIECES
OTESANÝCH ŽULOVÝCH KVÁDRŮ O VÝŠCE 15CM / CHISELLED 6’’ GRANITE STONE BLOCKS

KUSŮ / PIECES
RUČNĚ VYROBENÝCH HLINĚNÝCH CIHEL / OF HAND MADE ADOBE BRICKS

METRŮ KUBICKÝCH / CUBIC METRES
PŘESUNUTÉ ZEMINY V PRŮBĚHU STAVBY/ OF SOIL REMOVED DURING THE CONSTRUCTION

WATŮ / WATS
VÝKON SOLÁRNÍCH PANELŮ / OUTPUT OF SOLAR PANELS

SKLENĚNÝCH TABULEK / GLASS WINDOWS
POUŽITÝCH NA JIŽNÍ STRANĚ ŠKOLY / USED FOR THE SOUTHERN SIDE OF THE SCHOOL

PRACOVNÍKŮ / WORKERS
PRACUJÍCÍCH NA STAVBĚ ŠKOLY / BUILDING THE SCHOOL

STÁTŮ / COUNTRIES
Z KTERÝCH POCHÁZELI DOBROVOLNÍCI / OF ORIGIN OF THE VOLUNTEERS

DOBROVOLNÍCI

VOLUNTEERS

PROJEKT BY NEBYL MOŽNÝ BEZ ÚČASTI VELKÉHO MNOŽSTVÍ DOBROVOLNÍKŮ. JEN NA STAVBĚ ŠKOLY SE VYSTŘÍDALO PŘES 50 DOBROVOLNÍKŮ Z ČESKÉ REPUBLIKY I Z CELÉHO

THE PROJECT WOULD NOT HAVE BEEN POSSIBLE WITHOUT THE PARTICIPATION OF A LARGE NUMBER OF VOLUNTEERS. THERE WERE OVER 50 VOLUNTEERS FROM THE CZECH

SVĚTA. DALŠÍ DESÍTKY DOBROVOLNÍKŮ POMÁHALY S PŘÍPRAVOU PROJEKTU, S PROJEKTEM SOUVISEJÍCÍ ADMINISTRATIVOU, SE ZÍSKÁVÁNÍM PENĚZ A POŘÁDÁNÍM BENEFIČNÍCH

REPUBLIC AND AROUND THE WORLD JUST FOR THE CONSTRUCTION OF THE SCHOOL. FURTHER DOZENS OF VOLUNTEERS HELPED WITH THE PREPARATION OF THE PROJECT,

AKCÍ, S TVORBOU WEBOVÝCH STRÁNEK A S PŘEKLADY.

PROJECT-RELATED ADMINISTRATION, WITH RAISING MONEY AND ORGANIZING FUND-RAISING EVENTS, WITH THE CREATION OF WEB PAGES AND WITH TRANSLATIONS.

Většina dobrovolníků pracovala zcela zadarmo. Jen několika z nich mohlo o. s. Surya

prostředí. Jejich odpovědností je kromě výuky, poskytování první pomoci a nutného ošetření

Most volunteers worked completely for free. Surya was able to provide at least partial

for 5-6 months to stay in geographically isolated environment with completely different,

zajistit alespoň částečné uhrazení nutných nákladů. Bez dobrovolníků by vůbec nebylo

žáků a vesničanů i údržba místní elektrárny a hlavně organizační zajištění chodu školy.

coverage of the necessary costs for only a few of them. Without the volunteers it would

unfamiliar culture. In addition to teaching, their responsibilities include the provision

možné celý projekt realizovat. Na oplátku si mnozí z nich odnášejí nevšední zážitky, které

To vše vyžaduje velkou psychickou i fyzickou odolnost, a proto procházejí zájemci o tuto

not have been possible to make the whole project happen. In return, the volunteers went

of first aid and necessary treatment of pupils and villagers, maintenance of the school

je budou ovlivňovat po zbytek života. V souvislosti s účastí na projektu vznikla mnohá

pozici náročným testováním včetně několikahodinového psychologického profilování,

through unforgettable, extraordinary experience that will keep influencing them for the

power plant and, first and foremost, the immediate school management. All this requires

dlouhodobá přátelství spojovaná mimo jiné i velkým množstvím společných zážitků.

které v rámci sponzorství poskytuje poradenská firma TC&C.

rest of their lives. Moreover, on the basis of participation in the project and numerous

great mental and physical endurance, and the volunteers therefore undergo rigorous

Samostatnou kapitolou jsou dobrovolníci, kteří odjíždějí do Kargyaku učit. Jejich pobyt

collective experiences many long-lasting relationships have developed. People that

testing, including demanding psychological profiling that takes several hours. The testing

v Indii trvá 5 až 6 měsíců, kdy se pohybují v izolovaném a kulturně pro ně zcela neznámém

come to Kargyak as teachers form a specific group of volunteers. They come to India

is provided by the consulting firm TC&C as part of the sponsorship deal.
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VÝUKA VE ŠKOLE

AT SCHOOL

PROVOZ SLUNEČNÍ ŠKOLY JE V KARGYAKU UDRŽOVÁN CELOROČNĚ S DŮRAZEM NA VÝUKU V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH, KDY JSOU ŠKOLY V TÉTO OBLASTI ZAVŘENÉ (OD ŘÍJNA DO

THE SUN SCHOOL IN KARGYAK IS RUNNING ALL YEAR ROUND WITH THE EMPHASIS ON THE INSTRUCTION DURING WINTER MONTHS WHEN THE OTHER SCHOOLS IN THE REGION

ZAČÁTKU DUBNA) KVŮLI DRSNÉ ZIMĚ. DĚTI BY PAK TRÁVILY ČAS DOMA A NEMĚLY NA PRÁCI NIC KROM POSLOUCHÁNÍ ROZHOVORŮ SVÝCH RODIČŮ A PŘÍBUZNÝCH PŘI POPÍJENÍ

ARE CLOSED DUE TO HARSH WINTER (FROM OCTOBER TILL EARLY APRIL). CHILDREN WOULD THEN SPEND THEIR TIME AT HOME AND HAVE NO WORK APART FROM LISTENING

ČANGU – LOKÁLNÍHO ALKOHOLU.

TO THE CONVERSATIONS OF THEIR PARENTS AND RELATIVES WHILE THESE ARE SIPPING CHANG – A LOCAL ALCOHOL.

Škola poskytuje předškolní vzdělání (jesle, mateřská škola) a vzdělání pro 1. - 8. třídu.

Kargyacké děti se musí naučit ovládat hned tři jazyky – svoji mateřskou řeč zanskarštinu,

The school provides pre-school education (nursery school, kindergarten) as well as

their mother tongue, Hindi, India’s official language, and English. Studying languages

Podporuje také vzdělání žen z doks i dospělých a sponzoruje vzdělávání několika dětí,

indický úřední jazyk hindštinu a angličtinu. S tím je spojena i znalost tibetského písma

education for grades 1-8. The school also supports the education of women from doksa

also comprises the knowledge of Tibetan scripture Bodhic, Hindi scripture Devanagari

které pokračují ve studiu na dalších školách mimo Kargyak.

bodhik, hindského dévanágarí a latinky. Základními exaktními předměty jsou matematika

and adults, and sponsors the education of several children who pursue their studies at

and the Latin alphabet. The basic scientific subjects are math and natural science. The

a přírodní vědy. Z humanitních oborů se děti učí společenské vědy a zájmové činnosti

other schools outside Kargyak.

humanities that are taught include social sciences and leisure activities such as art and
music. Children also learn how to work with computers on the basic level. Furthermore,

Školní den začíná pro děti již před svítáním, kdy musí splnit své domácí povinnosti, postarat

jako výtvarnou výchovu a hudební výchovu. Součástí výuky jsou také základy počítačů na

se o zvířata, nanosit vodu, aby mohly v 9 hodin začínat ve škole společnou motlitbou

uživatelské úrovni. Každodenně podporujeme i péči o tělo, ať už tělocvikem, jógou nebo

For Kargyak children the school day begins before the dawn: they have to fulfil their

we emphasise the development of children´s physical condition and the general health

a kontrolou pomůcek. První vyučovací hodina je zahájena v 9:15 a jednotlivé vyučovací

důrazem na udržování hygieny.

duties at home, take care of the animals and carry water in order to be able to start the

and body care: the children do physical exercise, practice yoga and are led to observe

school at 9 a.m. with a joint prayer and a check of school supplies. The first lesson starts

hygiene regularly.

hodiny mají 45 minut. Po dvou vyučovacích hodinách následuje vždy přestávka, případně
pauza na oběd. Vyučovací předměty ve Sluneční škole kopírují indické sylaby. Děti musí

Ve škole učí tibetští i indičtí učitelé. V posledním školním roce se nám díky neustálému

at 9.15 a.m.; each lesson lasts 45 minutes. Every second lesson is always followed by

splňovat standard základního vzdělávání, neb cílem je, aby předvedly uspokojivé výsledky

nátlaku začíná dařit i spolupráce se státními učiteli, která byla v prvních letech díky

a break; at noon there is a pause for lunch. The subjects taught at the school follow the

Apart from the volunteers, the instruction is provided by private Tibetan and Indian

při státních testech, kterými každoročně procházejí a které do školy doručí státní úředník.

izolovanosti oblasti téměř nulová.

Indian syllabi. Children have to meet basic standards of education, for the objective is their

teachers. Compared to the first few years, due to our constant pressure the cooperation

successful performance in state exams that take place annually and that are delivered

with governmental teachers has immensely improved recently.

to school by state officials. Kargyak children have to learn three languages: Zanskari,
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FINANCE

FUNDING

PROVOZ ŠKOLY A CHOD SDRUŽENÍ VYŽADUJE
FINANČNÍ KAPITÁL. PO ZJIŠTĚNÍ MOŽNÉ
ZAHRANIČNÍ
POMOCI
ČESKÉ
REPUBLIKY,
MOŽNOSTI
GRANTŮ
V
EVROPSKÉ
UNII
A SAMOTNÉHO DÁRCOVSKÉHO SYSTÉMU V INDII
BYLO ZŘEJMÉ, ŽE POKUD MÁ PROJEKT USPĚT,
MUSÍ NAJÍT SILNÉHO PARTNERA V JEDNOTLIVÝCH
DÁRCÍCH. OSTATNÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ SE
JEVILY JAKO NESCHŮDNÉ.

RUNNING THE SCHOOL AND THE ASSOCIATION
REQUIRES
FINANCIAL
CAPITAL.
HAVING
ANALYSED THE ALTERNATIVES OF FOREIGN AID
FROM THE CZECH REPUBLIC, GRANT OPTIONS
IN THE EUROPEAN UNION AND THE DONOR
SYSTEM IN INDIA, WE REALIZED THAT IF WE
WANTED THE PROJECT TO SUCCEED, WE HAD TO
FIND A STRONG PARTNER AMONG INDIVIDUAL
DONORS. OTHER FUNDING OPTIONS TURNED OUT
TO BE UNFEASIBLE.

Veškeré finance nebo materiál byly poskytnuty jednotlivými
dárci, ať již osobami nebo firmami. Primárně jsme byli
zaměřeni na velké firmy, ale časem jsme pochopili, že
financování projektu, který negeneruje žádné zisky, který je
daleko od České republiky a který se nedá lehce zdokumentovat
a předvést v televizi, nelze zaštítit firmami, ale spíše
uvědomělými a nadšenými jedinci. Díky článkům v novinách
a časopisech, rozhovorech v rádiích a televizích, výstavám,
benefičním koncertům a divadelním hrám, podpoře slavných
herců a muzikantů se informace o projektu dostávala stále více
mezi lidi. Také zpracováním webových stránek s co nejširším
obsahem informací jsme získávali potřebný kredit a čím dál
větší okruh příznivců. Přesto je třeba neustále vyvíjet činnost pro
získání dalších dárců, což často vyžaduje velké množství času a
úsilí a výsledek je nejistý. Například na začátku druhého roku
výstavby mělo sdružení tak málo finančních prostředků, že se
již začínalo zdát, že stavbu nebude možné dokončit. Naštěstí
se právě v té tobě objevil velký dárce, který projekt podpořil.

V SOUČASNÉ DOBĚ EXISTUJE NĚKOLIK MOŽNOSTÍ,
JAK PROJEKT PODPOŘIT:
Podpořte nás zasláním finančního příspěvku bankovním
převodem na účet 21 36 17 426 / 0300 v České republice nebo
mezinárodním převodem IBAN: CZ83 0300 0000 0002 1361
7426, BIC: CEKOCZPP.
Zašlete příspěvek prostřednictvím služby Paypal nebo PaySec.
Kupte si autorskou originální fotografii nebo kalendář. Více
informací o prodeji kalendářů a fotografií můžete získat na
našich stránkách.

All funds and materials were provided by individual or
corporate donors. At the beginning of the project we focused
our fundraising activities primarily on major companies. We
gradually understood, however, that a non-profit project
that is implemented in a developing country far from the
Czech Republic and that has limited opportunities as for its
presentation in media would be more likely supported by
mindful and enthusiastic individuals than by companies.
Thanks to newspaper and magazine articles, radio and
television interviews, exhibitions, benefit concerts and theatre
performances and the support of famous actors and musicians
more and more people know about the project. Furthermore,
the necessary credit and the circle of supporters has grown after
launching Surya web pages containing as much information as
possible. Nevertheless, it is essential for the project to make
a continuous effort to gain more donors. This often requires a
great deal of time and effort while the outcome is uncertain.
At the beginning of the second stage of the construction, for
example, the association had to deal with such a significant
lack of financial resources that the successful completion of
the school construction was threatened. Fortunately enough,
we found a major donor who supported the project and notably
facilitated the final phase of the project implementation.

HOW TO SUPPORT THE PROJECT?
Support us by sending a financial contribution via bank transfer
to account number 21 36 17 426 / 0300 within the Czech
Republic, or via international transfer to IBAN: CZ83 0300 0000
0002 1361 7426, BIC: CEKOCZPP.
Send a contribution via Paypal or PaySec.

Staňte se naším pravidelným podporovatelem a staňte se
členem Klubu pravidelných dárců Surya – posílejte každý měsíc
symbolickou částku.

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.SURYA.CZ

Purchase an original photo or a calendar. Get more information
about the purchase of calendars and photographs on our web
pages.
Become a regular supporter by becoming a member of the
Surya Regular Donors’ Club – send a symbolic amount each
month.

MORE INFORMATION AT WWW.SURYA.CZ
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