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Promítání dokumentárního filmu o projektu českých a indických
škol
V úterý 11. září 2012 od 20h bude mít v Krásných Ztrátách v Praze svou premiéru
dokumentární film „Out of Dreams“ o životě českých a indických žáků a studentů. Ti se
v rámci svých škol zapojili do tříletého mezinárodního vzdělávacího projektu La Ngonpo,
který letos vrcholí.

Projekt La Ngonpo koordinuje Multikulturní centrum Praha (MKC Praha). „Vstup na projekci
filmu je zdarma, je možný bez předchozí akreditace. Vítáme všechny návštěvníky, kteří se
zajímají o témata rozvojové spolupráce, Indii, oblast Himalájí,“ konstatovala koordinátorka
projektu La Ngonpo Romana Vylitová z MKC Praha. Hostem debaty k filmu bude právě
Romana Vylitová a Pavlína Horáčková, která letos jako dobrovolnice – učitelka strávila léto
v Ladaku.
Honza z Brna, Stanzin z Ladakhu
Dokumentární film natočili polští autoři Elwira Niewira a Piotr Rosolowski ze společnosti
Fundacja Nowa Ameryka. „Natáčen byl od července 2010 do června 2012. Dokument
srovnává sny, touhy, přání a životy dvou stejně starých dospívajících chlapců, jednoho
z Indie, druhého z České republiky. I když to na první pohled vypadá, že žijí velmi odlišně, oba
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vlastně řeší totéž, svoji budoucnost,“ míní Lucie Bilderová koordinátorka kulturních akcí na
podporu projektu La Ngonpo.
Honza je žákem Základní školy Tyršova v Brně a jeho snem je mít jednou vlastní farmu. Za
své největší vzory považuje mámu, stejně jako tátu, přestože od rodiny odešel. Stanzin
navštěvuje Moravian Mission School v Lehu, což je hlavní město Ladaku, oblasti v indické
části Himalájí. Pochází z velmi chudé osady položené vysoko v horách, kde ho jako jediného
vybrali, ať jde studovat do města. Stanzin jezdí domů pouze jednou ročně na prázdniny.
Svého tátu, který pracuje jako vysokohorský průvodce turistů, neviděl dva roky. Přesto ho
velmi obdivuje za to, že dokáže uživit celou rodinu.

Více o projektu La Ngonpo
Projekt La Ngonpo probíhá v letech 2010 až 2012 v České republice, v indické části Himalájí
v oblasti Ladaku a letos také v Nepálu. Partnerské třídy ze zemí vzdálených tisíce kilometrů
se jednou týdně po dobu šesti měsíců učí podle stejné učebnice, v téměř stejnou dobu
probírají stejné kapitoly. Vždy, když práci na jednotlivém tématu dokončí, mohou se o
výsledky podělit na internetovém portálu www.la-ngonpo.org. Kromě toho se můžou svých
zahraničních protějšků ptát na cokoliv, co je zajímá. „Nejčastěji se ptají na nejobyčejnější
věci, třeba kolik mají sourozenců, jaký předmět ve škole je baví, co dělají ve volném čase“,
říká Vylitová. Projekt probíhá za podpory Evropské komise a České rozvojové agentury.
„Budeme velmi rádi, když se nám ozvou ještě nějaké základní školy či víceletá gymnázia,
které by měly zájem se do tohoto internetového partnerství zapojit,“ apeluje na školy Romana
Vylitová.
O Multikulturním centru Praha
Multikulturní centrum Praha je občanské sdružení, které zajímají otázky spojené se soužitím lidí z různých
kultur v České republice a v jiných částech světa. Od svého založení v roce 1999 neustále rozšiřujeme svou
nabídku vzdělávacích, kulturních a informačních aktivit. Pro děti, studenty, učitele, knihovníky, ale i širokou
veřejnost Centrum připravuje dílny, kurzy, mezinárodní semináře, diskuse, filmové a literární večery, internetové
stránky o migraci či multikulturním knihovnictví. Pro zájemce o multikulturní témata je otevřena veřejná
knihovna.
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