život nejen
na kolech

Česko-slovenská fotografická soutěž
Život nejen na kolech je název fotografické soutěže, kterou v roce 2010 pořádá již po čtrnácté
brněnská nezisková organizace Liga vozíčkářů.
Tématem všech soutěžních fotografií jsou Okamžiky ze života s postižením. Díky fotografiím můžeme společně s autory sledovat běžné životní
chvíle lidí, kteří se od nepostižené většiny populace viditelně odlišují svým handicapem, a přitom
jsou zmíněné většině tak podobní ve svých skutcích, reakcích, představách, emocích i snech.
Samotná soutěž, především vyhlášení jejich
výsledků, se stala neodmyslitelnou součástí
doprovodného programu „Pro Váš úsměv“ probíhajícího v rámci veletrhu Medical Fair v areálu Brněnských veletrhů. Soutěžní práce několika
desítek autorů jsou posuzovány odbornou porotou složenou z profesionálních fotografů, redaktorů a zástupců naší organizace, které předsedá
známý fotograf, pan Jindřich Štreit.
Soutěž probíhá za laskavé podpory věhlasných firem, které věnují autorům vítězných fotografií hodnotné ceny, a patří jim za to náš velký
dík. Některé soutěžní práce jsou vítaným oživením stránek našeho časopisu Vozíčkář. Ty nej-

úspěšnější a nejzajímavější fotografie jsou zařazeny do výstavy, která putuje po českých a slovenských výstavních místech.
Doufáme, že se nám podaří prostřednictvím
okamžiků zachycených na fotografickém papíru obrátit pozornost veřejnosti k problémům,
které nesou na svých bedrech lidé se zdravotním
postižením. Také bychom byli rádi, kdyby samotná soutěž byla zajímavá nejen pro fotografy amatéry, ale také pro sféru profesionálů a stala se místem zajímavých setkání a předávání zkušeností.
Stačí se jen zamyslet, kolik schodů, tvořících nepřekonatelnou bariéru, vyšlapeme každý den při
cestě za prací, zájmy či zábavou. Jak těžké může
být nastoupení do tramvaje nebo studium ve škole, kde úzké dveře nedovolí vstup vozíčkáři na jediný záchod. Soutěž je ideově propojena
s informační kampaní Přisedni si, prostřednictvím
které se lidé se zdravotním postižením snaží přiblížit široké veřejnosti.
Možná se vám vybaví zmínka v médiích nebo životní příběh známého člověka, jejímž obsahem
může být více či méně úspěšná snaha žít normálně...
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