5. ročník Festivalu pro Tibet Strakonice - 6. a 7.března 2015
Pátek od 18:00, sobota od 15:00 Čajovna pod stolem – Velké nám. 44, Strakonice
Tibetská příroda, tibetské osudy a buddhistická moudrost.
Těšit se můžete na:
-filmy a dokumenty
-prodej tibetských výrobků
-prezentace Učení Fráni Drtikola – knihy, samizdaty, mistři a přednáška - Pavel Mareš
-křest sbírky básní Svítání - Michal Štěpánek

Program pátek 6.3.2015
od 18:00
Slova mého dokonalého učitele
Lesley Ann Patten/ Kanada/ 2003/ 103 min.
Film sleduje duchovní hledání tří studentů, na jehož konci doufají v nalezení
moudrosti. Má to ale jeden háček – tím je jejich učitel. Fotbalový nadšenec,
charizmatický filmař a světoobčan Khjentse Norbu Rinpočhe je jedním z předních
buddhistických učitelů.
Good Bye Tibet
Maria Blumencron/ Dokumentární / Německo / 2010 / 90 min.
Příběh Kelsanga Jigmeho, legendě mezi tibetskými převaděči, který pomohl mnoha
tibetských uprchlíkům překročit zrádný horský průsmyk, ale příběh šestí dětí, které
rodiče před mnoha lety poslali za svobodou a sami zůstali v Tibetu. Je to příběh o
vězení a utrpení – a o lásce, která přesahuje i vysoké hory.

Program sobota 7.3.2015
od 15:00
Bez mrknutí
Dokumentární / Velká Británie / 2006 / 79 min.
Anglický režisér a producent Joshua Dugdale zachytil osmnáct měsíců života a práce
14. dalajlámy. Měl možnost zblízka nahlédnout do soukromí jedné z největších
duchovních osobností současného světa, ve chvílích radosti a štěstí, i každodenních
smutků a zklamání.
Drapchi
Arvind Iyer: Drama / Indie / 2012 / 85 min.
Film odehrávající se v současném Tibetu, kde modernita vede nelítostnou válku proti
tradici a ti, kdo se odváží protestovat, riskují svobodu i život, vypráví příběh Jigy
Gjalnang (Namgyal Lhamo), zpěvačky tibetské opery, jež je jednoho krásného letního
dne unesena a probouzí se v podzemní vězeňské kobce. Po dvou letech strávených
ve vězení se jí podaří uprchnout a zpěvačka odchází do Nepálu a poté na Západ, kam
si s sebou odnáší svou odvahu, svou duchovnost a svou tibetskou píseň.
-Učení Fráni Drtikola – knihy, samizdaty, mistři, přednáška Pavla Mareše
-křest knihy básnické sbírky Svítání – Michal Štěpánek
-prodej Tibetských výrobků
Výtěžek z prodeje a dobrovolného vstupného věnujeme dětem z klášterní školy Diskit,
aby mohly studovat, kvalitně se stravovat a měly potřebnou lékařskou péči.
-Pořádá skupina Učení Fráni Drtikola, MOST o. p. s., Šmidingerova knihovna a
Čajovna pod stolem-

