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Mnohonásobná vítězka prestižní fotografické a videodokumentární soutěže Czech Press Photo, foto-
reportérka a dokumentaristka Jarmila Štuková vedla 15. července fotografický workshop pro zdravot-
ně postižené zájemce o fotografování, který se uskutečnil ve sportovním areálu Matičního gymnázia 
v Ostravě v rámci projektu Fotografujeme pro radost. Pod tímto názvem jej pořádal stejnojmenný spo-
lek, jenž vznikl před čtyřmi lety v Praze a do něhož se již zapojily téměř dvě desítky neziskových a pří-
spěvkových organizací z celé České republiky a letos poprvé i z Polska. Fotografické workshopy pro 
zdravotně postižené zájemce připravil spolek během letošního léta v různých částech České republiky: 
kromě Ostravy také v Liberci a Třebíči pod vedením Václava Šilhy a v Odlochovicích, kde vedl fotogra-
fické nadšence fotoreportér ČTK  Roman Vondrouš. Zatímco v loňském ročníku těchto workshopů byla 
hlavním objektem fotografování zvířata, letos šlo o tematiku se sportovním změřením.

JAK JSME FOTOGRAFOVALI 
PRO RADOST

Ostravského workshopu se zúčastni-
lo celkem pět příspěvkových organizací 
a spolků: Čtyřlístek – centrum pro osoby 
se zdravotním postižením Ostrava, cent-
rum sociálních služeb Klíč Olomouc, ost-
ravské neziskové organizace Naděje pro 
všechny a  Mental Café a  Fundacja Ko-
cham Swoje Źycie z Polska. 
Klienti i členové těchto organizací se ten-
tokrát pod vedením paní Jarmily Štukové 
soustředili na  to, jak fotografovat sport, 
jak zachytit dramatické okamžiky a  člo-
věka v  pohybu. A  mnohým z  nich se to 
dařilo na výbornou, i když si občas někte-
ří museli vyměňovat role fotografů ane-
bo sportovců. Kdo neměl vlastní fotoa-
parát, tablet nebo mobilní telefon, tomu 
přivezli organizátoři workshopu jednorá-
zové fotoaparáty. Nejlepší snímky poříze-
né na  letošních fotografických worksho-
pech, vybere letos na  podzim odborná 
porota v čele s fotografem Robertem Va-
nem a tato vítězná kolekce pak bude vy-
stavena v Praze, odkud se během příštího 
roku opět vydá na putovní výstavy po ce-
lé republice. 
Naopak výsledky loňského fotografické-
ho snažení účastníků těchto plenérů pu-
tují už od konce loňského roku po „vlas-
tech českých“ pod souhrnným názvem 
„Labyrint duše“.  Z Hodkovic nad Mohel-
kou se kolekce přenesla do  Odlochovic, 
letos v  červnu do  Domova Svaté rodiny 
v Praze a od září pak je k vidění ve vstup-
ní hale ostravské Nové radnice. 
Putovní výstava Labyrint duše ilustruje ži-
vot lidí s mentálním postižením a prezen-
tuje výběr fotografií z  loňského ročníku 
projektu Fotografiemi pro radost. Zachy-

cuje v  nich každodenní život lidí s  men-
tálním postižením, jak jej vidí oni sami 
prostřednictvím svých fotografií anebo 
ti, kteří o ně pečují a jsou s nimi v každo-
denním kontaktu. Na ostravské výstavě je 

svými fotografiemi zastoupeno celkem 
šestnáct příspěvkových i neziskových or-
ganizací z  celé republiky, z  toho pět os-
travských, které zde reprezentují Čtyřlís-
tek – centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, mateřská škola Pa-
prsek a spolky Bílá holubice, Naděje pro 
všechny a Mental Café. 
Pořádající spolek Fotografiemi pro ra-
dost, se snaží prostřednictvím fotografií 
ukazovat, že svět lidí s mentálním posti-
žením ani zdaleka není černobílý, ale na-
opak plný barev a  rozmanitosti. Patrony 
projektu jsou jaderná fyzička Dana Drá-
bová a světoznámý fotograf Robert Vano. 
Výstava bude od  7. října letošního roku 
k vidění také na hlavní kolonádě v Sana-
toriích Klimkovice. 
Sportovním dnem, „který nezná hen-
dikep“, vyvrcholí 15. září od  11 hodin 
ve  sportovním areálu Hamr sport a  při-
lehlých prostorách v  Praze – Braníku le-
tošní aktivity projektu, Fotografiemi pro 
radost. Mezi sportovce z  organizací za-
pojených do  projektu zavítají samozřej-
mě i  jeho patroni – Dana Drábová a Ro-
bert Vano. Sportovními aktivitami je bu-
dou provázet borci zvučných jmen, jako 
jsou Imrich Bugár, Martin Šonka, Vladimír 
Hlaváč, Ondřej Sedliský (a  jedno jméno 
si organizátoři ponechali jako velké pře-
kvapení pro všechny zúčastněné). Bohatý 
program, jehož součástí bude i celoden-
ní trh chráněných dílen, zakončí společná 
afterparty, na níž účastníkům zahrají ka-
pely Mentallica a Rytmy z Ostravy a sku-
pina Poprask.  

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Z letošního fotografického workshopu se spor-
tovním zaměřením, jenž se odehrál na sportovišti 
Matičního gymnázia v Ostravě.

FOTOGRAFICKÉ POHLEDY  
DO ŽIVOTA LIDÍ  S  POSTIŽENÍM 
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Barvy
    duhy

I  v  letošním roce budou samozřejmě 
hlavními hvězdami večera muzikanti, 
zpěváci a tanečníci se zdravotním po-

stižením jak z pořádající organizace – os-
travského Čtyřlístku, tak z  partnerských 
organizací: posluchači speciálních tříd 
Lidové konzervatoře a Múzické školy Os-
trava, tanečníci z Bílé holubice, skupina 
Mentallica spolku Naděje pro všechny 
a  hostující tanečníci ze souboru Lucari-
no Dance z  Libochovic, kteří na  tomto 
koncertu hostují již podruhé. 
Zahraničním hostem je letošní vítěz pol-
ské soutěže Zaczarowana Piosenka, jejíž 
finále se uskutečnilo v červnu v Krakově, 
osmadvacetiletý Kamil Czeszel z  Toru-
ně. Ten letos nadchl porotu soutěže, ale 
i publikum na velkém finálovém koncer-
tu, jenž se odehrál na  hlavním „Rynku“ 

v  Krakově před zraky 
tisíců lidí a  kamerami 
polských televizí. Hen-
dikepovaný zpěvák Ka-
mil Czeszel však není 
na  koncertních pódi-
ích žádným nováčkem 
a  má za  sebou již řadu 
dalších úspěchů. Zpívat 
začal ve  čtrnácti letech 
a  od  té doby vystupuje 
jak na  malých scénách, 
tak na  nejrůznějších 
celostátních a  mezi-
národních festivalech 
v  Polsku i  v  zahraničí. 
V  roce 2015 získal třetí 
místo v polské televizní 
soutěži „Mám talent“ 
a od té doby sklízí jeden 
úspěch za druhým.  
Patronkou účinkujících 
letošního koncertu 
Všechny barvy duhy je 
zpěvačka Dasha (vlast-
ním jménem Dagmar 
Sobková), která v  pro-
gramu vystoupí se 
svým Dasha triem. Zpě-
vačku Dashu znají především milovníci 
muzikálů, v  nichž ztvárnila řadu neza-
pomenutelných rolí. Však také za úlohu 
Máří Magdaleny v muzikálu Jesus Christ 
Superstar na  scéně Hudebního divadla 
v Karlíně obdržela v  roce 2010 prestižní 
divadelní cenu Thálie.  
Příjemným překvapením koncertního 
večera bude nepochybně i  ostravská 
bubenická skupina Bum bum band mu-
zikanta a  hudebního pedagoga Jakuba 
Kupčíka, který od  letošního roku inten-

zivně spolupracuje i s bubenickým sou-
borem ostravského Čtyřlístku – Rytmy. 
Na  letošním koncertu Všechny barvy 
duhy budou mít výsledky této jejich 
spolupráce svou skutečnou premiéru.  
Slovem i humorem bude diváky koncer-
tem doprovázet osvědčená moderátor-
ská dvojice Pavla Dostálová a Jiří Sedlá-
ček. Všichni se na  koncert samozřejmě 
těší už dnes. 

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ 
Letošní patronka účinkujících koncertu Všechny 
barvy duhy – zpěvačka Dasha.

SE ROZZÁŘÍ  
V ŘÍJNU 

Pravidelní návštěvníci koncertů Všechny barvy duhy, pořádaných Čtyřlístkem – centrem pro oso-
by se zdravotním postižením Ostrava na scéně Národního divadla moravskoslezského, nebudou 
zklamáni ani letos. Třináctý ročník tohoto koncertu se uskuteční v pondělí 21. října v 18.00 hodin 
v Divadle Antonína Dvořáka pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka, náměst-
ka primátora města Ostravy Zbyňka Pražáka, prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb 
Jiřího Horeckého a s finanční podporou Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostrava. 

Polský host Kamil Czeszel.

Jakub Kupčík na jedné ze zkoušek se skupinou Rytmy. 


