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Choceň – Fotograf Tomáš Kroulík se do svého rodného města Chocně v sobotu vrátil přes Keňu. 

Přesněji řečeno díky svým fotografiím ze souboru Streetkids of Kenya, které v choceňském muzeu 

vystavuje do 22. února. 

Jeho fotografie přinášejí pohled na každodenní život chudých Keňanů v ulicích v centru Nairobi. 

Kluci s lahvičkou lepidla u nosu, které jim slouží jako droga. Děti jednou s očima plnýma úsměvů, 

síly a odhodlání, jindy plné beznaděje. Část těchto záběrů mu přinesla ocenění v prestižní soutěži 

Czech Press Photo 2008. 

„Keňa je země kontrastů. Podle mediálního obrazu je to turistický ráj, ale já jsem viděl i její 

odvrácenou tvář,“ vzpomíná na své dva měsíční pobyty v Nairobi třiatřicetiletý fyzik, pracující na 

onkologickém oddělení pardubické nemocnice. Jeho úkolem bylo mapovat projekty občanského 

sdružení Fair a život ve slamech. 

Sdružení Fair buduje v Keni školu i centrum volného času a pomoci při vzdělávání mladých Afričanů 

o nebezpečí AIDS a dalších chorob. Tyto aktivity jim pomáhá rozvíjet partnerská organizace Fair 

Kenya. Proslavené keňské safari Tomáš Kroulík nepoznal. A ani ho nezajímalo. Při svém 

fotografování v chudinských čtvrtích nejprve musel překonat bariéru nedůvěry. 

Pokračování na str. C3 

Jak se žije v bídě nairobských slamů 

Pokračování ze str. C1 

Tamní lidé jsou na focení bez předchozího svolení hodně citliví a mohli by zareagovat nepřátelsky. 

„Byl to silný zážitek. Psychologicky jsem se k nim dostal dost daleko, hlavně tím, že jsem ve 

slamech i spal a konzumoval stejné věci jako oni. Ne vodu a maso, spíše vegetariánská jídla, jako 

jsou placky chapati a pokrm ugali, připravovaný z vody a mouky a připomínající knedlík,“ uvedl 

Kroulík. S domorodci se prý domlouval rukama nohama, anglicky a také skromnou zásobou často 

užívaných pojmů svahilštiny. 

Mladíci ve slamech podle něj o České republice vesměs neslyšeli s jedinou výjimkou – fotbalu. 

Jména Poborský, Nedvěd, brankář Čech jim nejsou neznámá. 

Do vyloženého konfliktu se v těchto pro cizince nebezpečných místechnedostal, ale přiznává, že se 

mohlo stát cokoli. „V jednom vedlejším slamu řádila v té době sekta Mungiki, která tu noc zabila 

několik lidí. Já přespával ve slamu Korogocho, před nímž mě varovali, že je nejhorší. 

Ale osobně jsem ten pocit neměl. Naopak, když jsem přecházel ulici v jiném slamu, který místní 

lidé označovali za pohodový, tak jsem se setkával s pohledy, které dokázaly zabíjet.“ 

Vkaždém případě se Tomáš Kroulík hodlá do Keni vrátit. S některými lidmi z Nairobi je dokonce 

stále v telefonickém kontaktu a společně se sdružením Fair chce s jejich pomocí keňským dětem 

nadále pomáhat. 

Výstava fotografií zamíří i do Pardubic Na konci tohoto týdne se soubor Streetkids of Kenya v 

choceňském muzeu rozšíří o další fotografie. V neděli 22. února navečer se mezi nimi uskuteční 

beseda s Katkou Kubíkovou, která již v minulosti Keňu mnohokrát navštívila a autorem fotografií. 
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Společně budou vyprávět o činnosti sdružení Fair a vlastních zážitcích z Keni. Výstava poté zamíří 

do Prahy, Českých Budějovic, Příbrami a do Pardubic. 
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