
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Dva světy se potkají v pražské Galerii Havelka 
 
Propojení dětské kresby s uměleckou fotografií nabízí benefiční výstava, která bude 
slavnostně zahájena v pražské Galerii Havelka v pondělí 9. května 2011 v 18 hodin 
indoložkou a zakladatelkou o.s. BlueLand Gabrielou  Lágnerovou, ak. mal. Annou 
Matouškovou a zřizovatelkou školy Sunny Canadian School  ing. Alicí Štunda. 
 
Exotické fotografie z oblasti „Malého Tibetu“ v indickém Himálaji představí 
návštěvníkům svět buddhistické komunity žijící v těžko dostupných místech. Dětské 
kresby vytvořily děti ze základní školy Sunny Canadian Schoul v Jesenici a Kargyak 
Learning Centre, Indie. Obojí bude možné zakoupit v benefiční dražbě, jejíž výtěžek 
poslouží Občanskému sdružení BlueLand k dostavbě ekologicky šetrné základní školy 
v indickém Zanskaru.  
 
Aukcí vystavených fotografií a dětských kreseb chce sdružení BlueLand získat dostatek 
prostředků, aby v letošním roce mohlo dokončit stavbu školy pro děti ve vysokohorské 
vesnici Kargyak, 4 200 m n.m. Ta je spolufinancována vládou indického státu Džammu a 
Kašmír. Poskytnuté prostředky však nestačí na výstavbu ekologicky šetrné budovy, jež by 
využívala obnovitelné zdroje energie a tím dětem zajišťovala celoroční výuku. Nová škola se 
staví z místních materiálů. Po dokončení bude plně využívat sluneční energii, které je ve 
vesnici ležící ve více než čtyřech tisících metrech nad mořem více než dostatek po celý rok. 
Na druhou stranu tu však teploty v zimě padají i pod třicet stupňů Celsia.  
 
Výstava fotografií a kreseb je otevřena široké veřejnosti v Galerii Havelka v Martinské 
ulici do 14. května. 
 
 
Občanské sdružení BlueLand  bylo založeno s cílem podporovat vzdělání dětí ve vysokohorských 
oblastech Himálaje. Těžké životní podmínky vysoko v horách často neumožňují dětem dosáhnout ani 
základního vzdělání. BlueLand proto nyní navazuje na projekt Sluneční školy a staví v severní části 
indické Himálaje v pohoří Zanskar unikátní školu využívající sluneční energii. Vedle výstavby základní 
školy se sdružení věnuje i zakládání dětských knihoven či podpoře první snowboardové školy 
v Himálaji. Rovněž se stará o malého popáleného chlapce Odzera, který je dnes v Čechách na 
doléčení. 
 
Kontakt pro média: 
Gabriela Lágnerová 
mobil 775 427 705; e-mail gabriela@blueland.cz 
 
Více informací získáte na www.blueland.cz. Jakákoliv podpora je vítána. 
Číslo účtu sbírky: 226561425/0300 
 
a 
 
Jitka Grígerová, Galerie Havelka, www.galeriehavelka.cz 
Anna Matoušková, Sunny Cannadian School, www.sunnycanadian.cz 


