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Vlajka pro Tibet 2019 – Kvízový večer
Letos uplynulo šedesát let od vypuknutí Tibetského národního povstání. Tento týden v
některých městech v Česku opět vlály tibetské vlajky na podporu vyjádření solidarity s malým
okupovaným státem. Také v Úpici se připojují k celosvětové akci Vlajka pro Tibet a každoročně
si připomínají okupaci Tibetu Čínou.
Vůně tibetského čaje, vědomostní soutěž a další překvapení čekala tentokrát na
účastníky tibetského večera, který ve své zasedací místnosti v prostoru bývalé slavné
restaurace Republika v Úpici připravila Místní akční skupina Království - Jestřebí Hory, o.p.s.
K podpoře akce Vlajka pro Tibet se letos také nově přidaly i ostatní úpické školy - ZŠ
Úpice - Lány, ZŠ Bratří Čapků, Speciální základní škola Augustina Bartoše (krom Gymnázia a
SOŠ Úpice, které se připojuje každoročně). Všichni žáci a studenti přiložili doslova ruku k dílu,
a tak program večera, jehož atmosféru zachytila i Romana Pacáková, moderátorka Českého
rozhlasu Hradec Králové, která se této akce také zúčastnila.
Pro příchozí byly připraveny dvě varianty pravého tibetského čaje, které každoročně
vaří Petra Nývltová a Matěj Šlegr. Poté studentka gymnázia Jana Machová předvedla
připravenou prezentaci, díky které se příchozí dozvěděli velmi mnoho informací o Tibetu.
Následně se všichni účastníci s nadšením vrhli na kvíz, který vytvořil Kryštof Menšík. A bylo i o
co hrát! Vítězná skupina si domů odnesla náramky s mandalami. Na závěr večera byla
dokončena a složena veliká barevná mandala, na jejíž přípravě se podílely všechny místní
školy.
Ohlas byl značný a účastníci tohoto večera nadmíru spokojení.
„Jsem velmi rád, že tato tradice v podobě tibetských večerů v naší zasedací místnosti
se setkává s velkou oblibou; každoročně totiž počet účastníků roste. A my už pomalu začneme
přemýšlet nad následujícím rokem, co připravíme nového a neméně poutavého,“ shrnul tento
večer Jan Balcar, ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
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