
Informace o chystané výstavě Děti patří do školy 

Scénáristka a režisérka Markéta Nešlehová spolu s Občanským sdružením JHP škola a 

Charitou ČR připravuje výstavu velkoformátových fotografií Georgi Stojkova z Kambodže 

s názvem Děti patří do školy. Magistrát hl. m. Prahy umožní umístění panelů na pěší 

zóně Příkopy v době od 20. listopadu do 15. prosince 2012. K hlavním mediálním 

partnerům zatím patří Respekt a Hedvábná stezka, další partneři včetně ČT jsou 

v jednání.  

Půjde o exteriérovou expozici 39 velkoformátových osvětlených panelů s fotografiemi 

konkrétních kambodžských dětí z naší JHP školy a ze základní školy, postavené Českou 

charitou, do které jsou integrovány i děti  handicapované. Ke každé fotografii na panelu 

bude připojena krátká textová příloha v češtině, angličtině, němčině, francouzštině a 

ruštině, zachycující příběh těchto dětí z obou školních projektů (JHP a Charita). Součástí 

výstavy bude i stánek s kasičkami, kde budou dobrovolníci (z Charity a JHP) poskytovat 

zájemcům doplňující informace a prodávat propagační předměty (plakáty, fotografie 

pohlednicového formátu a reprodukce fotografií formátu A3, A4, kalendáře, tašky 

s názvem výstavy…). 

Finanční výtěžek bude použit pro obě uvedené školy a jejich žáky: např. na vybudování 

biozahrady, nákup brýlí, školení v angličtině a ve znakové řeči, jízdní kola, apod.  

 V současné době vznikají webové stránky výstavy a skupina na facebooku.  

Slavnostní vernisáž se uskuteční 20. listopadu 2012 v prostorách kostela sv. 

Tomáše na Malé Straně, kam je pozván i kambodžský král Norodom Sihamoni, 

který studoval v České republice. Na vernisáži bude prezentována i khmérská kuchyně 

(včetně pražených cvrčků), o hudební doprovod se postará sbor nevidomých ze školy 

Jaroslava Ježka. Další překvapení nevylučuji. 

Záštitu nad výstavou laskavě převzal Karel Schwarzenberg a ambasadorem 

výstavy se uvolil být Jiří Menzel.  

Celý projekt s velkým osobním nasazením vydupává ze země scénáristka a režisérka 

Markéta Nešlehová, koordinuje a finance obstarává neméně statečně Jitka Kozubková 

z České charity. JHP (Dana, Marek) se účastní pracovních setkání, pomáhá s 

realizací nápadů, kontaktuje potenciální partnery, projde českou verzi textů a zajistí její 

překlad do angličtiny a němčiny, vyšle dobrovolníky do informačního stánku. 
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