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Výstavní síň Orlického muzea v Chocni nabízí návštěvníkům od minulého víkendu výstavu fotografií 

pardubického fotografa Tomáše Kroulíka Streetkids of Kenya. Putovní výstava zavítala do 

Kroulíkovy rodné Chocně po Praze a Brně, a návštěvníci Orlického muzea ji mohou shlédnout až do 

22. února. 

„Výstavu tvoří soubor snímků, které zachycují dětské bezdomovce, žijící na předměstí keňského 

hlavního města Nairobi. Jedná se o sondu do každodenního života těchto dětí, přibližující, jakým 

způsobem bydlí na ulici a snaží se vydělat na vodu a jídlo,“ řekl autor fotografií Tomáš Kroulík. Ten 

v Keni strávil dohromady dva měsíce, a sice v letech 2006 a 2007. 

Kroulík v současně době pracuje jako dobrovolník pro neziskovou organizaci Fair, kterou s několika 

přáteli před rokem založil. „Snažíme se venkovské obyvatele v Keni odradit od úmyslu migrovat do 

velkých měst za vidinou lepších životních podmínek a nabízíme jim jiné alternativy. Většina z nich 

totiž skončí právě ve slamech na předměstí, kde vládnou opravdu těžké životní podmínky,“ uvedl 

Tomáš Kroulík, jehož úkolem je mapovat situaci v černošských slamech. 

„Ve slamech jsou nejen těžké životní podmínky, ale i nebezpečno, a to zejména pro cizince. Abych 

pobyt tam přežil, musel jsem se nejprve s kluky skamarádit. Teprve pak jsem je mohl fotit. Stala 

se mi dokonce příhoda, že jsem se dostal do střetu se skupinkou černochů, kteří nevyhlíželi právě 

přátelsky. Kluci se mě ale zastali a střet byl zažehnán,“ zavzpomínal Tomáš Kroulík. 

Fotografování se Tomáš Kroulík soustavněji věnuje od roku 2001. Cestoval po řadě evropských 

zemí a zavítal také do zemí Latinské Ameriky. Všude tam dokumentoval běžný život obyvatel. 

Právě Keňa jej ale definitivně přivedla k tzv. sociálnímu dokumentu. „Toto téma je pro mne 

stěžejní. Fascinovala mě síla těch lidí, s jakou dokáží přežít strašné životní podmínky, mají dobrou 

náladu a snahu něco změnit. Určitě se chci do Keni vráti, protože je tam spousta věcí, které 

potřebuji ještě zachytit,“ svěřil se Kroulík s tím, že má v plánu se ale věnovat i jiným záležitostem. 

„I v samotné Evropě je spousta zajímavých a silných témat.“ 

Kolekce snímků Streetkids of Kenya byla v loňském roce oceněna v prestižní soutěži Czech Press 

Photo. 

„Fotografie jsou šokující, třeba ten malý závisláček s lahví u úst. Musím se ale přiznat, že mě to 

nepřekvapuje,“ sdělila jedna z návštěvnic. 

(článek v současné době již není dostupný v online verzi) 
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