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Život nejen na kolech

V roce 2008 se již po dvanácté konala soutìž profesionálních 
i amatérských fotografù, s postižením i bez nìj. Organizátorem této 
soutìže je Liga za práva vozíèkáøù, o.s.

Námìtem fotografií jsou životní okamžiky lidí, nesoucích handicap 
zdravotního postižení. Optikou aparátu je možné spoleènì s autory 
sledovat pozitivní i negativní emoce a bìžné životní chvíle lidí, kteøí se 
od nepostižené vìtšiny populace viditelnì odlišují svým 
nepøehlédnutelným handicapem, a pøitom jsou zmínìné vìtšinì tak 
velmi podobní ve svých reakcích, pøedstavách, emocích i snech. 

Soutìž se stala neodmyslitelnou souèástí programu  „Pro Váš úsmìv“ 
doprovázejícího veletrh Medical Fair, který každoroènì probíhá na 
brnìnském výstavišti. Soutìžní práce nìkolika desítek autorù jsou 
posuzovány v prùbìhu akce návštìvníky veletrhu, kteøí udìlují Cenu 
diváka, a také, vedle bìžných návštìvníkù veletrhu, hodnotí fotografie 
i odborná porota složená z profesionálních fotografù, redaktorù 
specializovaných èasopisù a zástupcù organizátora výstavy.

Soutìž probíhá za podpory øady firem, které vìnují autorùm vítìzných 
fotografií hodnotné ceny. Nìkteré soutìžní práce se pak stávají vítaným 
oživením stránek èasopisu Vozíèkáø, své místo najdou i v odborných 
èasopisech Fotografie magazín a FotoVideo. Ocenìné fotografie jsou 
od r. 2004 také zveøejòovány na webových stránkách Ligy za práva 
vozíèkáøù (http://www.ligavozic.cz/index.php?akce=120). Vítìzné 
fotografie všech roèníkù soutìže jsou souhrnnì prezentovány na 
stejnojmenné putovní výstavì, kterou mùžete vidìt v øadì moravských 
i èeských výstavních síní. 



Organizátoøi výstavy doufají, že se jim podaøí prostøednictvím okamžikù 
zachycených na fotografickém papíøe obrátit pozornost návštìvníka 
k problémùm, se kterými se setkávají lidé se zdravotním postižením. 

Staèí se jen zamyslet nad tím, kolik schodù, tvoøících pro nì 
nepøekonatelnou bariéru, pøekonává zdravý èlovìk každý den pøi své 
cestì za prací èi zábavou. Že nastoupit do tramvaje nebo studovat ve 
škole, kde vás úzké dveøe nepustí na jediný záchod, nemusí být 
samozøejmost. 

Nìkteré fotografie zachycují také atmosféru ústavního pokoje, jehož 
bezútìšnost je podtržena holou zdí, møíží nebo alespoò sítí. 

Možná se vám pak vybaví podobný pøíbìh z vašeho okolí, jež je více 
èi ménì úspìšným pokusem žít stejnì jako ostatní...



Seznam vystavených èernobílých fotografií

Kája, hlídaè schodištì  (Zdenìk Dvoøák, Znojmo)
Svìtlo šedin, vinohrad  (Stanislav Chlup, Brno)
Ta naše písnièka èeská  (Pavel Hradil, Sedlèany)
Rekordy na jedné noze II.  (Ivan Císaø, Poøíèí nad Sázavou)
Jediný spoleèník  (Blanka Nováková, Ústí nad Labem)
Svìtlo šedin, kamarád Nero  (Stanislav Chlup, Brno)
Rekordy na jedné noze I.  (Ivan Císaø, Poøíèí nad Sázavou)
Doprovod na pìší zónì  (Ivan Císaø, Poøíèí nad Sázavou)
Poèkej, pomohu Ti  (Ivan Císaø, Poøíèí nad Sázavou)
Sabina – opora  (Zdenìk Dvoøák, Znojmo)
Pavel Weber  (Kociánka)
Mistrovství republiky v plavání  (Stanislav Chlup, Brno)
Sabina – odpoèinek v parku  (Zdenìk Dvoøák, Znojmo)
Sport bez bariér  (Jiøí Zerzoò, Ostrava)
Disk  (Ivan Císaø, Poøíèí nad Sázavou)
Velikonoce - Kájova radost z pomlázky  (Zdenìk Dvoøák, Znojmo)
Tereza 400 m volný zpùsob, splnìný limit  (Jan Povýšil, Praha)
Chu� sportovat  (Zdenìk Dvoøák, Znojmo)
On the Road  (Roman Barák, Brno)
Tereza Diepoldová, MS 2006, Durban, JAR  (Jan Povýšil, Praha)
Portréty  (Milada Olahová, Bøežany)
Cesta ke svìtlu  (Pavel Hradil, Sedlèany)



Seznam vystavených barevných fotografií

Zaber brácho  (Vít Jankù, Brno)
Poslední pokyny  (Marta Hynková, Praha)
Žádný problém – vše zvládnu  (Marta Hynková, Praha)
Houpy hou  (Marta Hynková, Praha)
Borisek skrz  (Zdenìk Dvoøák, Znojmo)
Almami  (Alexandra Malá Videmannová, Praha)
Pšt, nerušit  (Vìra Stará, Blansko)
Nemùže  (Matyáš Vacek, Praha)
Souboj pod bezedným košem  (Jan Truxa, Brno)
Vyhraju  (Jan Truxa, Brno)
Na chvíli troseèníkem  (Štìpán Mikulka, Bruntál)
Mladý horolezec  (Markéta Krumplová, Praha)
Zadumaná  (Marta Hynková, Praha)
Jdeme na to  (Alexandra Malá Videmannová, Praha)
Mùj dìda  (Petr Novák, Ústí nad Labem)
Handicapovaný florbalista  (Standa Navrátil, Zlín) 



Výbìr z vystavených fotografií
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