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SHRNUTÍ ČINNOSTI SPOLKU ČLOVĚK A VÍRA ZA ROK 2018

HODNOCENÉ OBDOBÍ
Tato zpráva shrnuje období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Plán na rok 2019
Pokračovat v existujících činnostech
Dokončit transformaci portálu www.clovekavira.cz
Získávat další fotografy prostřednictvím farností
(zvláště v českobudějovické a plzeňské diecézi)
Zlepšit spolupráci s plzeňskou diecézí
Rozvinout expanzi na Slovensko a zajistit financování
Uspořádat duchovní obnovu 2019 (březen Králíky)
Rozšířit duchovní činnost o víkendové modlitební
setkání Rady starších (únor Nový dvůr)
Organizovat online modlitební skupinu
Uspořádat FotoFest 2019 (listopad Praha)

SHRNUTÍ
Rok 2018 byl pro naše společenství rokem stabilizace.
Standardizovali jsme naše školení a rozšířili počet
lektorů ze dvou na tři.
Díky našemu internímu systému vzdělávání se zvýšil
počet mentorů (fotografů seniorů a mistrů) z 25 na 30.
Vytvořili jsme nový poradní orgán společenství, tzv.
Radu starších. Sestává z předsednictva, vedoucích diecézí
a jejich zástupců a několika starších členů společenství.
Scházi se online 1x měsíčně.
Téměř se zdvojnásobil počet fotografů na duchovní
obnově.
Prošli jsme hlavní částí zásadní transformace našeho
webu a databáze fotografií, abychom byli schopni
zabezpečit zvýšený přenos fotografií a zlepšilo se
vyhledávání pro církev i tisk. Nová architektura řešení
nám snížila závislost na dodavateli; většinu úprav již
můžeme uskutečňovat vlastními silami.
Růst počtu fotografů nebyl tak dramatický jako v roce
2017, ale rozšířil se počet fotografů v diecézích, kde
jsme měli fotografů menší počet – královéhradecké,
litomeřické a ostravsko-opavské. Na druhou stranu se
snížil počet fotografů v diecézi českobudějovické.
Konečně máme fotografa přímo v Hradci Králové i Plzni.
Zintenzivnili jsme spolupráci s tiskem aktivní účastí
na jimi preferovaných akcích.
Na seznamu zájemců o činnost máme dalších
27 fotografů, kteří projdou úvodními školeními v Q1 2019.
Zahajujeme spolupráci s KBS; v Q1 očekáváme šest
slovenských fotografů. Našim cílem je vytvoření
nezávislé slovenské organizace s vlastní strukturou
i financováním.
Zhodnocení plánu na rok 2018:
Pokračovat v existujících činnostech: 
 okončit transformaci
D
portálu www.clovekavira.cz:
 ískávat další fotografy
Z
prostřednictvím farností: 

splněno
ještě probíhá
pokračovat

 lepšit spolupráci s hradeckou
Z
a plzeňskou diecézí:

Hradec splněno

 doptuj si svůj řád - iniciativa
A
pro fotografy ČaV:

probíhá

 xpandovat do Egypta,
E
Polska a Slovenska:

Slovensko započato
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Výstavy
V roce 2018 se zvedl celkový počet výstav o 38 %. Ve všech diecézích kromě plzeňské jsme měli velkou diecézní výstavu.
Nejaktivnější jsme v brněnské diecézi s celkem deseti výstavami. V roce 2018 jsme všechny výstavy pořádali na vlastní
náklady; v roce 2019 budeme muset přejít k již ohlášenému modelu, ve kterém si lokální výstavy hradí dopravu fotografií.
Špatnou zprávou pro rok 2019 je, že Miroslav Snopek, který zajišťoval kompletně dopravu výstav za nákladové položky
vlastním vozidlem, končí s podnikáním a dopravné bude tedy v roce 2019 vyšší, tržní.
Výstavy Člověk a Víra v roce 2018
Pražská arcidiecéze

Brněnská diecéze

Diecézní výstava

Praha – katedrála sv. Víta

leden

Diecézní výstava

Brno – kostel sv. Jakuba

květen

Noc kostelů

Praha – katedrála sv. Víta

květen

Lokální výstava

Brno – kostel sv. Janů

duben

Teplice – kostel sv. Jana
Křtitele

Lokální výstava

Brno – Starý Lískovec

duben

květen – červen

Lokální výstava

Třebíč

květen

Lokální výstava

Hořice

leden – únor

Lokální výstava

Moravský Krumlov

květen

Lokální výstava

Chrudim

červenec – září

Lokální výstava

Nové Město na Moravě

červen – srpen

Diecézní výstava

Hradec Králové –
Filharmonie HK

říjen – prosinec

Lokální výstava

Znojmo

září

Lokální výstava

Králíky

květen – prosinec

Lokální výstava

Olešnice

únor

Lokální výstava

Rozseč nad Kunštátem

listopad

Lokální výstava

Žďár nad Sázavou

září

Lokální výstava

Mikulčice

květen – červen

Diecézní výstava

Ostrava

říjen

Štramberk

květen – červen

Litoměřická diecéze
Diecézní výstava
Hradecká diecéze

Českobudějovická diecéze
Diecézní výstava

České Budějovice

srpen

Lokální výstava

Třeboň

květen – listopad

Diecézní výstava

Olomouc

březen – duben

Lokální výstava

Uherské Hradiště

září

Lokální výstava

Lokální výstava

Staré Město

říjen

Zahraniční

Stálá expozice

Velehrad

celoročně

Diecézní výstava

Bratislava

červen – červenec

Lokální výstava

Velehrad

květen

Lokální výstava

Bratislava

srpen – listopad

Ostravská diecéze

Olomoucká diecéze

Předběžný plán výstav Člověk a Víra 2019
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3. 3. – 12. 4.

Diecézní výstava Ostrava

14. 4.– 16. 5.

Diecézní výstava Olomouc

18. 4. – 27. 5.

Lokální výstava Mikulčice

květen 2019

Pastorační středisko České Budějovice

18. 5. – 16. 6.

Diecézní výstava Brno

24. 5.

Noc kostelů

21. 6. – 31. 7.

Lokální výstava Štramberk

červen – červenec

Výstava Slovensko

23. 7. – 23. 8.

Diecézní výstava České Budějovice

24. 8. – 26. 9.

Diecézní výstava Litoměřice

září

Vinobraní Znojmo

říjen – listopad

Diecézní výstava Hradec Králové
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Nový webový portál
Nový webový portál byl spuštěn ve 4 jazykových mutacích
podle potřeb uživatelů – česky a slovensky, ale také anglicky
a francouzsky. Došlo ke zcela zásadní změně konceptu
sdílení galerií i jednotlivých fotografií, vyhledávání,
zveřejňování zpráv, událostí a také dostupnosti pomocí
mobilních zařízení (chytré telefony, tablety apod.).
Web je postaven na moderní robustní technologii
Drupal 8 a komunikuje s administrativním rozhraním
fotobanky. Některé části jsou již přeneseny kompletně

na web. Vzhledem k velkému rozsahu byla spuštěna první
funkční verze dodavatelskou firmou v srpnu 2018. Postupně
byly odstraněny zjištěné problémy a doplněny další funkce.
Další vývoj nyní zajišťují bezplatně 3 interní členové
sdružení Člověk a Víra. Další větší rozvoj externím
dodavatelem závisí na finančních možnostech. Bylo zatím
neúspěšně požádáno o nadační dotaci na tento vývoj.
Statistika webu po 3 týdnech po spuštění sledování
ukazuje mezikontinentální sledovanost, množství přístupů
a další statistické údaje.
Země světa podle
počtu sledujících
Z pohledu
návštěvnosti
z konkrétních
měst lze usoudit,
že je rozložení
očekávané – vévodí
Praha a Brno, pak
převažují moravská
města. Nečekaně
se na 15. příčce
vyskytuje Žilina
a na 19. New York.
Na dalších místech
lze zjistit sledování
portálu Člověk a Víra
také na misijních
místech po celém
světě, především
salesiánských.
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Jednotlivá města podle přístupů
Podle návštěvnosti v jednotlivých dnech lze dosledovat vyšší návštěvnost v sobotu večer a neděli odpoledne. V pondělí
dopoledne lze vysledovat aktivitu redakce Katolického týdeníku. Web podle statistiky navštěvuje asi třetina uživatelů přes
chytrý mobilní telefon.

Návštěvnost hodinově v týdnu

Návštěvy podle zařízení

Návštěvnost webu podle jednotlivých dnů
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V bodech:
Znovu jsme rozšířili spolupráci s křesťanskými médii
jak objemem dodaných fotografií, tak množstvím
spolupracujících médií a dále spoluúčastí na pouti médií
či tvorbě kalendáře médií.
Provedli jsme kompletní upgrade portálu www.
clovekavira.cz s databází fotografií. Proběhly mnohé
funkční změny, abychom usnadnili a zlepšili práci
s webem podle požadavků našich největších zákazníků –
ČBK, biskupství, Katolického týdeníku.

Sdružení Člověk a Víra se jí opět aktivně zúčastnilo.
Byla uspořádána doprovodná výstava velkoformátových
fotografií v bazilice a na hlavním programu proběhlo
představení spolku mezi ostatními médii. Podle organizátorů
bylo na výstavě přítomno asi 400 osob.
Sdružení bylo zastoupeno 14 členy, tedy nejvíce zástupci
ze všech prezentujících médií. Na vnější ploše mělo sdružení
svůj prostor mezi stánky médií.
Po ukončení pouti médií pokračovala debata
a neformální setkávání členů sdružení se zástupci médií.
Setkání členů pokračovalo až do závěrečné nedělní mše
svaté v kostele Svatého Ducha ve Starém Městě, včetně jeho
prohlídky.
V roce 2019 bude naše účast na pouti médií ještě
aktivnější. Spolupracujeme s organizátory na její přípravě.

Spolupráce s médii v roce 2018
V roce 2018 jsme dále rozšířili oboustrannou spolupráci jak
s ČBK, tak s Katolickým týdeníkem. Obě instituce si u nás
již běžně objednávají zajištění akcí. Také jim pomáháme najít
tematické fotografie – jak ČBK, tak KT se aktivně účastní naší
interní komunikace prostřednictvím Facebooku.
Dalšími velkými odběrateli se během roku 2018 staly
redakce časopisů Immaculata – Křesťanský časopis pro život
z víry a Salesiánský magazín, více odebírají všechna větší
tištěná i internetová média i rádio Proglas a TV Noe.
Dne 31. 1. 2018 proběhl mediální seminář pořádaný
pravidelně hlavními křesťanskými médii v ČR. Tohoto
semináře se účastnil i zástupce společenství Člověk a Víra.

Kalendář médií
ČaV aktivně přispívá do kalendáře médií. Jde o společnou
platformu všech významných křesťanských médií v ČR.
Naše sdružení je od září 2017 největším přispěvatelem
do tohoto kalendáře. Je to způsobeno také tím, že máme
celostátní působnost, včetně zahraničních aktivit, máme
zdaleka nejvíce členů, pokrýváme tedy největší počet
křesťanských akcí i regionálního významu. I velká média
se začínají inspirovat a začínají preferovat akce, kde mají
zajištěn náš fotoservis. Na druhou stranu nás na jimi
sledované akce také zvou a žádají fotografie. Spolupráce je
tedy oboustranná a mediálně velmi prospěšná.

Aktivní účast spolku na pouti médií 2018
Dne 12. 5. 2018 proběhla tradiční pouť médií. V tomto roce se
poprvé konala na Velehradě.

Počet fotografů v diecézích

Počet nafocených událostí podle území
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diecéze
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2018
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Počty galerií na území diecéze
2017

2018

Nárůst

2017

2018

Nárůst

brněnská

18

22

22 %

299

408

36 %

českobudějovická

12

8

-33 %

154

166

8%

hradecká

7

10

43 %

48

74

54 %

litoměřická

10

11

10 %

103

172

67 %

olomoucká

18

23

28 %

335

337

1%

ostravsko-opavská

8

11

38 %

200

300

50 %

plzeňská

2

2

0%

26

11

-58 %

pražská

21

22

5%

286

294

3%

Slovensko

0

1

NA

5

48

860 %

celkem

69

96

39 %

822

1522

85 %
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ČINNOST FOTOGRAFŮ SPOLKU ČLOVĚK A VÍRA – PRAŽSKÁ ARCIDIECÉZE

SHRNUTÍ
rok 2018 byl osmým rokem působení spolku Člověk
a Víra v pražské arcidiecézi
do práce se zapojilo 19 fotografů, nově vyškoleni byli
3 fotografové
celkem bylo zdokumentováno 294 akcí, jde o mírný
nárůst oproti předchozímu roku
byly pokryty stěžejní akce v arcidiecézi, především repatriace ostatků kardinála Josefa Berana, biskupské a jáhenské
svěcení, nástup nového papežského nuncia a celoroční program katedrály sv. Víta; rozsáhlá byla i činnost ve farnostech
v arcidiecézi proběhla jedna výstava, a to v Mladotově
domě na Pražském hradě. Podařilo se zviditelnit akci
nejen v křesťanských, ale i v některých sekulárních
médiích (rozhlas). Proběhlo zde rovněž celostátní setkání
fotografů ČaV v Arcibiskupství pražském. Fotografové
z arcidiecéze se účastnili obou duchovních obnov.
fotografická práce v duchovním společenství přivedla dva
z našich fotografů k víře, nyní jsou v katechumenátu,
své dítě již nechali pokřtít a přijali svátost manželskou.

galerie celkem 19 fotografů (Alois Vašků, Anna Guthrie,
Betty Horníková, Jakub Šerých, Jana Havlová, Jiří Šťástka, Jiří
Plaček, Kateřina Galušková, Lucie Horníková, Martin Červený,
Martin Myslivec, Martina Řehořová, Marie Novotná, Michal
Havel, Patricie Červená, Petr Synek, Renáta Molová, Roman
Albrecht a Tomáš Ježek). Veronika Rejmanová, která byla
dříve evidována v pražské arcidiecézi, nyní působí v diecézi
litoměřické. Lucie Göröghová se zatím více zapojila do organizačních aktivit než do fotografické práce, avšak přesto je
platným pomocníkem spolku a pod vedením svého patrona
získává další fotografické zkušenosti a směřuje k samostatné
práci. Také Zuzana Fišerová se zatím samostatné fotografické
práce neodvažuje, ale má v úmyslu absolvovat další praktický
výcvik pod vedením patrona. Celkem byli v roce 2018 v pražské arcidiecézi vyškoleni tři fotografové (Marie Novotná,
Anna-Marie Hrdličková a Jan Pacovský), z nich pouze jeden
(Marie Novotná) však v průběhu roku vytvořil vlastní fotografickou galerii. Oproti roku 2017 se tak celkový počet aktivních
fotografů snížil o 2. Z loňských 8 nováčků se do činnosti
spolku dobře začlenili Jiří Plaček (Kolín), Martin Červený
a Patricie Červená (Český Brod), Martin Myslivec (Praha
– Stodůlky) a Renáta Molová (Praha – Bohnice). Pražská
arcidiecéze nadále usiluje o získání nových fotografů.
V pražské arcidiecézi působí v současné době
ve fotografické službě dva manželské páry (Havlovi
a Červených) a jeden pár matka–dcera (Lucie a Betty
Horníkovy). Manželé Havlovi pod vlivem své účasti

PODROBNÝ ROZBOR
Personální obsazení
Do fotografické práce spolku Člověk a Víra se v průběhu
sledovaného období zapojilo vytvořením alespoň jedné
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na práci spolku koncem roku 2018 přijali vedle
občanského sňatku také svátost manželskou, nechali
pokřtít svého syna a nyní se sami připravují ke křtu.
Mezi nejaktivnější fotografy pražské arcidiecéze patřili
v roce 2018 Jana Havlová (46 akcí), Jakub Šerých (45 akcí),
Martina Řehořová (41 akcí), Roman Albrecht (39 akcí),
Tomáš Ježek (32 akcí) a Michal Havel (28 akcí).

Boromejského, sv. Antonína Paduánského, Nanebevzetí
Panny Marie v Modřanech, sv. Jiljí, Panny Marie Královny
Míru na Lhotce, sv. Tomáše na Malé Straně, sv. Petra a Pavla
v Bohnicích, sv. Ludmily, Nejsvětějšího Srdce Páně, sv. Havla,
bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Panny Marie před
Týnem, sv. Jana Nepomuckého ve Velké Chuchli, sv. Ignáce,
rotundě sv. Martina na Vyšehradě, sv. Jana Nepomuckého
(vojenský kostel Hradčany), sv. Vojtěcha v Dejvicích, Panny
Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Nerudově
ulici, sv. Jakuba Staršího v Kunraticích, sv. Terezie od Dítěte
Ježíše, na Karlově, sv. Františka z Assisi, sv. Petra a Pavla
v Řeporyjích, sv. Bartoloměje v Kyjích, sv. Jindřicha, sv.
Štěpána, sv. Jana a Pavla na Krtni, sv. Cyrila a Metoděje
v Karlíně, u Panny Marie Sněžné, u Pražského Jezulátka,
v kapli sv. Bartoloměje v Hodkovičkách, v bazilice sv. Jakuba
Staršího (malá Štupartská), u Panny Marie pod řetězem,
v kostele sv. Matěje, sv. Markéty v Praze 6, sv. Vavřince
ve Starých Butovicích, sv. Prokopa na Žižkově, sv. Anežky
České na Spořilově, Krista Spasitele na Barrandově, Jakuba
Staršího na Zbraslavi, Jakuba Staršího ve Stodůlkách, sv.
Remigia v Čakovicích, v kapli Panny Marie na Staroměstské
radnici, ve františkánském klášteře v Praze, v kostele sv.
Filipa a Jakuba na Zlíchově, ve školní kapli sv. Voršily
v základní škole sv. Voršily, v kostele sv. Fabiána a Šebestiána
v Liboci, v kapli Arcibiskupského semináře, v kapli mateřince
školských sester sv. Františka Serafínského na Břevnově, dále
v budově pražského arcibiskupství, v Salesiánském divadle
v Kobylisích, v kasárnách Hradní stráže, v nemocnici sv. Karla
Boromejského pod Petřínem, v zámeckém hotelu v Dolních
Břežanech, na hřbitově v Ďáblicích a ve Stodůlkách,
na vltavské náplavce, na Václavském a Staroměstském
náměstí, v Karolinu, Strahovském klášteře, kulturním centru
sv. Prokopa v Řepích, v knihkupectví Paulínky, v Knihovně
Václava Havla, na Arcibiskupském gymnáziu Praha,
v kulturním centru Novodvorská a na dalších místech.
Mimo Prahu probíhalo fotografování ve městech
a obcích Beroun, Stará Boleslav, Černošice, Hájek u Červeného
Újezdu, Libeř, Tetín, Příbram (Svatá Hora), Vlašim, Sázava,
Český Brod, Rostoklaty, Kralupy nad Vltavou, Stochov,
Kounice, Senomaty, Smečno, Tuchoměřice, Velíš, Hostivice,
Karlík, Panenský Týnec, Tismice a Zeměchy.
Dlouhodobého a systematického pokrytí obvykle
dosahuje spolek tam, kde konkrétní fotograf bydlí či se
účastní farního života. Takto je zajištěno pokrytí farního
dění např. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Modřanech
(Jakub Šerých), u Panny Marie Královny Míru na Lhotce
(Kateřina Galušková), u sv. Antonína Paduánského na Letné
(A. a L. Horníkovy), ve Stodůlkách a okolí (Martin Myslivec),
v Černošicích a okolí (Martina Řehořová), v Berouně a okolí
(Alois Vašků), ve Staré Boleslavi a okolí (Tomáš Ježek),
v Českém Brodě a okolí (manželé Červených), v Kralupech
nad Vltavou (Anna Guthrie) atd.
Pro pokrytí celého území diecéze spolek usiluje
o získání fotografů například z těchto oblastí, kde dosud
práce nefunguje nebo funguje díky dojíždění fotografů
odjinud: Benešov, Příbram, Kladno, Rakovník, Kutná Hora,
Mladá Boleslav, Mělník, Poděbrady atd.

Statistika
Celkem bylo ve sledovaném období v pražské arcidiecézi
zdokumentováno 294 akcí (277 v katolické církvi a 17
v dalších církvích Kristových), což je o 8 akcí více než v roce
2017. Celkový počet veřejně publikovaných galerií je ještě
vyšší, protože z řady akcí byla pořízena vedle hlavní galerie
i galerie dokumentu pro zúčastněné. Řada akcí byla pokryta
více než jedním fotografem (např. převoz ostatků kardinála
Josefa Berana – 4 fotografové).
Počet zdokumentovaných akcí
v pražské arcidiecézi v letech 2015-2018
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Někteří fotografové pražské arcidiecéze v průběhu roku
pracovali i v jiných diecézích /Synek – Čimelice, Pardubice,
Brno; Albrecht – Chrudim, Sudějov, Sázava; Řehořová – Jihlava,
Opařany, Ostrava; Havlová – Králíky, Polná, Hradec Králové;
Červených – Nové Město nad Metují, Bylany; Ježek – Králíky,
L. Horníková – Nepomuk/ nebo v zahraničí /Albrecht – Itálie,
Slovensko, Polsko; Guthrie – Slovensko; Havlová – Francie/.
Z ostatních diecézí v pražské arcidiecézi fotografovali Jana
Chadimová /žehnání varhan, Svatá Hora/, Dominik Polanský
/žehnání zvonu, Senomaty/, Marek Novák /benedikce abatyše,
Poličany/, Vojtěch Pospíšil /Fotofest a vernisáž výstavy ČaV/
a Petr Polanský /předání betlémského světla pro Prahu/.
Nejvíce akcí bylo v pražské arcidiecézi zdokumentováno
v měsících březnu (46), květnu (39) a červnu (37), více
než 20 akcí bylo dále zaznamenáno v lednu, dubnu, září,
listopadu a prosinci. Nejméně akcí bylo pokryto v letních
měsících (červenec 8, srpen 10).
Místní pokrytí
Velká část fotografické práce v pražské arcidiecézi byla
odvedena v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde
fotografové ČaV zaznamenali všechny významné akce
liturgického roku, a rovněž v bazilice sv. Jiří a kostele Všech
svatých na Pražském hradě. Dále byly zdokumentovány
jednotlivé akce v těchto pražských chrámech: sv. Karla
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Tematické pokrytí
Z obsahového hlediska mezi zdokumentovanými akcemi
opět významně převládají události římskokatolické církve
nad událostmi dalších církví Kristových. Převažují duchovní
obřady, zejména byly zachycovány mše svaté včetně
primičních, dětských, tridentských či ekumenických,
dále obřady přijímání do katechumenátu, křty, první
sv. přijímání, biřmování, udělování svátosti manželské,
pohřby, křížové cesty, poutě a další slavnosti.
Událostí předního významu v roce 2018 bylo přenesení
ostatků kardinála Josefa Berana z Říma do Prahy a jejich
uložení v katedrále sv. Víta. Během obřadů s tím spojených
pořídili fotografové ČaV celkem 13 hlavních galerií, a to jak
v Římě a během transportu, tak detailně zdokumentovali
cestu ostatků na českém území až do jejich konečného
uložení v katedrále. Na dokumentaci se podílel především
Roman Albrecht, který pokryl všechny zahraniční obřady.
Na českém území se k němu připojili Jana Havlová, Michal
Havel a Miroslav Krystek. Galerie byly na webu uloženy
do zvláštní složky s názvem Repatriace kardinála Josefa
Berana.
Další významnou událostí, kterou fotografové ČaV
zaznamenali, bylo biskupské svěcení Mons. Zdenka
Wasserbauera. Spolek na tuto akci vyslal tři fotografy, a to
Romana Albrechta, Janu Havlovou a Jakuba Šerých. Rovněž
byla pořízena fotodokumentace z jáhenského svěcení čtyř
bohoslovců v pražské arcidiecézi.
V průběhu léta zachytili fotografové ČaV několik významných okamžiků v českých kongregacích. V Kongregaci
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského to byly věčné sliby
sestry Josefy a obnova slibů sestry Marietty, v Kongregaci školských sester sv. Františka obnova slibů několika sester. Všechny tři akce zaznamenala Lucie Horníková. Jihočeský kolega
Marek Novák zdokumentoval benedikci matky Lucie Tartary,
abatyše nového Opatství Naší Paní nad Vltavou v Poličanech
(při příležitosti povýšení komunity na opatství).
Zvláštní pozornost zaslouží aktivita fotografa Jakuba
Šerých, který se rozhodl pořizovat časosběrnou dokumentaci
(včetně dokumentace dronem) výstavby nového kostela
Krista Spasitele a komunitního centra v Praze na Barrandově
a tuto práci v roce 2018 už zahájil.
Mezi další akce, jichž se jako fotograf zúčastnil alespoň
jeden člen spolku ČaV, patří: mše svatá k výročí založení
Univerzity Karlovy, představení nových křesťanských knih,
farní plesy a arcidiecézní ples, charitativní, benefiční a jiné
koncerty duchovní hudby v církevních budovách (včetně
koncertu u příležitosti 75. narozenin kardinála Dominika
Duky a benefičního koncertu pro svatovítské varhany),
žehnání varhan v kostele sv. Ludmily, žehnání varhan
na Svaté Hoře, žehnání kříže, fary, zvonu, hasičského
vozu, mikrobusu ap., farní dny, semináře a přednášky
organizované farnostmi, duchovní obnovy, živé betlémy,
podpis memoranda o cestovním ruchu, Den smíření
a milosrdenství na Černém Mostě, Pochod pro život a rodinu,
doprovodné akce Světového dne mládeže, inaugurace nového
děkana Katolické teologické fakulty UK, pokračování prací
na tvorbě repliky mariánského sloupu na Staroměstské

náměstí, modlitba za pronásledované čínské křesťany,
instalace sousoší sv. Vojtěcha, Radima a Radly ve svatovítské
katedrále, Zbraslavské pašije, slavnosti Navalis, mariánské
procesí a happening na podporu obnovy mariánského
sloupu, mše sv. pro všesokolský slet, mše sv. k 50. výročí
založení komunity Sant´Egidio; poutě svatováclavská (Stará
Boleslav), svatoludmilská (Tetín), svatoprokopská (Sázava)
a další; slavnostní otevření zámeckého hotelu v Dolních
Břežanech, ustanovení vyšehradských kanovníků, požehnání
základního kamene kostela Krista Spasitele v Praze
na Barrandově, festival Take care ve františkánském klášteře,
vědecká konference a průvod u příležitosti Červené středy,
příjezd nového papežského nuncia Charlese Daniela Balvo,
jeho první liturgické akce, brífink s médii a další.
Fotografové pražské arcidiecéze v roce 2018 více než
v předchozích letech věnovali pozornost činnosti Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve. Celkem bylo
zaznamenáno 8 akcí, mezi nimi zejména stěžejní obřady
řeckokatolických Velikonoc v katedrále sv. Klimenta, kostele Nejsvětější Trojice a v chrámu sv. Mikuláše (katolický,
zapůjčen).
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ve Věznici Příbram a nově zdokumentovala práci vězeňských
kaplanů ve Věznici Jiřice.
V mediální oblasti pokračuje zejména spolupráce s Katolickým týdeníkem, který pravidelně využívá fotografie
z pražské arcidiecéze a se Zpravodajem pražské arcidiecéze, pro
který jsou snímky ČaV stěžejní částí publikovaného obrazového materiálu. Fotografové spolku v Praze pokryli také akci
v knihkupectví sester Paulínek a prezentaci knihy vydané
Karmelitánským nakladatelstvím v Knihovně Václava Havla.
Fotografie pořízené členy spolku využívají také další křesťanská
média a knižní vydavatelství, ojediněle i média sekulární.

Z ekumenických akcí a akcí dalších církví Kristových
v pražské arcidiecézi byly v roce 2018 zdokumentovány tyto:
jarmark u sv. Ludmily pořádaný Diakonií CČE, pietní akt
za děti utonulé v jezeře Lhota, bohoslužba CČH u příležitosti
výročí mučednické smrti Jana Husa, Noc kostelů ve Věznici
Příbram, Husově sboru v Praze-Nuslích a pravoslavném kostele sv. Michala v Praze či ekumenická bohoslužba v Praze-Modřanech. Nejvíce práce na dokumentaci ekumenických akcí
nebo akcí dalších církví Kristových odvedli v pražské arcidiecézi manželé Patricie a Martin Červených, kteří ve svém
bydlišti v Českém Brodě v průběhu roku 2018 zaznamenali
hned čtyři takové akce: ekumenickou vigilii Seslání Ducha
Svatého, ekumenickou slavnost žehnání kaple sv. Gottharda,
ekumenickou bohoslužbu a ekumenickou křížovou cestu.

Výstavy
Jako každoročně i v roce 2018 byla v pražské arcidiecézi připravena výroční výstava vybraných prací fotografů ČaV z celé
republiky. Výstava byla otevřena pro veřejnost v Mladotově
domě na Pražském hradě dne 25. listopadu 2018 a trvala do 11.
ledna 2019. Poté se představuje v ostatních diecézích. Fotografové pražské arcidiecéze se významně podíleli na instalaci
a propagaci výstavy a na organizačním zajištění vernisáže
a dvoudenního celostátního setkání fotografů ČaV na pražském arcibiskupství. O pražské vernisáži fotografické výstavy
ČaV vedle křesťanských médií informoval také Český rozhlas
v pořadu Mezi nebem a zemí vysílaném všemi regionálními
stanicemi a dále Rádio Praha v ruskojazyčném vysílání.

Spolupráce
V pražské arcidiecézi spolek Člověk a Víra rozsáhle
spolupracuje s pražským arcibiskupstvím. V průběhu
roku 2018 se dále rozvíjela oboustranně přínosná spolupráce
s týmem tiskového oddělení AP.
Velmi uspokojivě pokračuje rovněž spolupráce
s metropolitní kapitulou u sv. Víta. Spolek ČaV fotograficky
pokrývá vzájemně dojednané akce v katedrále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha. Jedinou výjimkou letos byla mše sv. pro hnutí
Stonožka – na akci byli dlouhodobě zapsáni manželé Havlovi,
kteří ale z důvodu závažného zdravotního problému dítěte
nemohli v daný den práci odvést a na poslední chvíli se již
nepodařilo akci přeobsadit. Zdravotní komplikace v uvedené
rodině bohužel zatím pokračují a není vyloučeno, že situace
se může opakovat. Protože je v zájmu všech neztratit manžele
Havlovy jako obětavé katedrální fotografy, přistoupil spolek ČaV
k určování náhradníka/záložního fotografa, který by manžele
Havlovy na jimi obsazených akcích v případě potřeby zastoupil.
Spolupráce s Českou biskupskou konferencí byla v roce
2018 opět mnohostranná a rozsáhlá. Ze strany spolku ČaV se
tato spolupráce projevovala zejména zajišťováním aktuálních
fotografií pro web Církev.cz a pořizováním fotografické
dokumentace akcí pořádaných ČBK (tiskové konference,
výjezdy s novináři, podpis memoranda o cestovním ruchu,
příjezd apoštolského nuncia, brífink apoštolského nuncia
v prostorách ČBK). Dalším subjektem, který dlouhodobě
využívá fotografickou službu, je Královská kolegiátní
kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
Mezi řády a kongregacemi v Praze se práce fotografů
ČaV setkává se zájmem zejména u Kongregace Milosrdných
sester sv. Karla Boromejského, Kongregace Školských
sester sv. Františka, Rytířského řádu Křížovníků s červenou
hvězdou a Řádu bratří kazatelů. Z civilních řádů dlouhodobě
spolupracujeme s Vojenským a špitálním řádem sv. Lazara
Jeruzalémského.
Pokračujeme ve spolupráci s Ekumenickou radou církví.
Spolupráce s Duchovní službou Armády ČR, která byla navázána v Praze, vedla v uplynulém roce k účasti moravského
fotografa ČaV Vojtěcha Pospíšila na 60. mezinárodní vojenské
pouti do Lurd. Spolupráci s Vězeňskou duchovenskou péčí
se v uplynulém roce v pražské arcidiecézi věnovala zejména Martina Řehořová, která již potřetí nafotila Noc kostelů

Projekty
Na celostátní úrovni ČaV se fotografové pražské arcidiecéze
zapojili do vyhlášených projektů na plošné pokrytí tříkrálové
sbírky, Noci kostelů a betlémského světla.
V rámci Noci kostelů připravili výstavu menšího rozsahu
v katedrále sv. Víta a představili práci spolku Člověk a Víra
v krátké přednášce (Martina Řehořová). V pražské arcidiecézi
pořídili fotodokumentaci programů v katedrále sv. Víta, v Jiřském klášteře, v kostele sv. Petra a Pavla v Bohnicích, sv. Prokopa v Řepích, sv. Tomáše, sv. Fabiána a Šebestiána v Liboci,
v pravoslavném kostele sv. Michala, v Husově sboru v Nuslích,
v kostele Panny Marie pod řetězem a ve Věznici Příbram.
K dokumentaci tříkrálové sbírky po České republice
přispěli fotografové pražské arcidiecéze v Praze, Českém
Brodě, na Tetíně a v Berouně.
V rámci projektu betlémského světla přispěli fotografové
pražské arcidiecéze snímky z Prahy a Kolína.
Ostatní
Fotografové pražské arcidiecéze se podílejí na celostátních
a organizačních aktivitách nutných pro chod a rozvoj
celého spolku. Roman Albrecht je nejen hlavním vyslancem
ve vztahu s církevními i dalšími institucemi, ale také hlavním
organizátorem a přednášejícím úvodních workshopů pro nově
přihlášené fotografy. Spolu s ním se na realizaci workshopů
v roce 2019 podílel zejména Jakub Šerých. Pražští fotografové
měli velký podíl na přípravě programu pro celostátní setkání
fotografů ČaV Fotofest 2018 a na jeho organizaci.

Zpracovala: Martina Řehořová,
vedoucí fotografů ČaV pražské arcidiecéze
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ČINNOST FOTOGRAFŮ SPOLKU ČLOVĚK A VÍRA – OLOMOUCKÁ ARCIDIECÉZE

SHRNUTÍ
Počet členů
Prosinec 2018:
24 členů, 23 fotografů

Počet členů ČaV v olomoucké arcidiecézi
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Počet nafocených akcí
Leden až prosinec 2018:
337 jednotlivých akcí

Počet nafocených akcí
v olomoucké arcidiecézi

PODROBNÝ ROZBOR
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Personální obsazení
Olomoucká arcidiecéze má 24 členů spolku Člověk a Víra
(ČaV). Na fotografování se podílelo 23 fotografů. Jmenovitě
se jedná o Dominika Nováka (vedoucí fotograf, Olomouc),
Miroslava Novotného (zástupce vedoucího fotografa,
Svatobořice-Mistřín), Pavla Langera (dočasný vedoucí
Královéhradecké diecéze, Olomouc), Annu Gajdošíkovou
(Slušovice), Františka Ingra (Staré město u UH), Jana Hubáčka
(Napajedla), Jaroslava Tupého (Uh. Hradiště), Kristýnu
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Výstavy
AKCE

MĚSTO

MÍSTO

TERMÍN

arcidiecézní výstava

Olomouc

krypta katedrály

24. 3. – 28. 4. 2018

stálá expozice

Velehrad

poutní prodejna

1. 1. – 31. 12. 2018

pouť médií

Velehrad

bazilika

12. 5. 2018

místní výstava

Staré Město u UH

kostel sv. Ducha

28. 9. – 1. 11. 2018

místní výstava

Uherské Hradiště

farní dům

8. – 9. 9. 2018
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uvedení do služby nových kanovníků v katedrále sv. Václava
v Olomouci.

Suchánkovou (Kroměříž), Lukáše Janíka (Strážnice), Martina
Pěničku (Ruda nad Moravou), Martina Štechera (Korytná),
Martinu Ingrovou (Vlčnov), Milenu Machálkovou (Holešov),
Moniku Tomkovou (Lipník nad Bečvou), Pavla Machalku
(Přerov), Petra Nedomu (Uherský Ostroh), Radka Šipku (Uh.
Hradiště), Richarda Smoláka (Žádovice), Tomáše Holečka
(Napajedla), Viktora Čičela (Vlčnov), Vojtěcha Pospíšila
(Ostrožská Lhota), Zbyňka Šišperu (Veselí nad Moravou)
a Zdeňka Ovčačíka (Hustopeče nad Bečvou). V arcidiecézi
tedy přibylo za uplynulý rok 5 nových fotografů. Dvacátým
čtvrtým členem je Miroslav Snopek, člen předsednictva
spolku ČaV, který zajištuje organizaci výstav jak v ČR, tak
i na Slovensku. Někteří fotografové nejsou aktivní pouze
v olomoucké arcidiecézi, ale také vypomáhají v ostatních
českých diecézích, kde například studují a také vypomáhají
fotografovat kolegům na Slovensku. Několik fotografů
arcidiecéze také fotografovalo v zahraničí (Francie,
Nizozemsko, Itálie, Polsko, Ukrajina).

Únor
V měsíci únoru bylo nafoceno 26 akcí, mezi které patřily
například tradiční pouť matek ve Šternberku, krojovaná
svatba v Kyjově, Ignite Yourself na AG Kroměříž, mše
za lékaře a zdravotníky, valná hromada Matice velehradské,
zahajovací mše sv. VKH Olomouc, víkend chval, koncert
skupiny Adoráre, představení prvokomunikantů a další.
V první polovině měsíce pokračovala plesová sezóna, ve druhé
polovině pak začala doba postní (popeleční středa, křížové
cesty).
Březen
V březnu byly dokumentovány akce jako například 24 hodin
pro Pána, divadlo Víti Marčíka, duchovní obnova a lidové
misie. Byly zaznamenány křížové cesty a podobné akce,
doprovázející dobu postní. Před Květnou nedělí proběhla
děkanátní setkání mládeže (Lipník, Velehrad, Tvarožná
Lhota a další). Jako každý rok byly dokumentovány hlavní
svátky Velikonoc od Květné neděle po vigilii Vzkříšení
a s Velikonocemi spojené události jako například missa
chrismatis, obřad effatha katechumenů, adorace u Božího
hrobu či klepáčování. Na Květnou neděli 25. března proběhla
vernisáž výstavy fotografií ČaV v katedrále sv. Václava
za přítomnosti otce arcibiskupa Jana Graubnera. Celkem bylo
za měsíc březen nafoceno 50 akcí.

Tematické pokrytí a počty akcí podle měsíců
Leden
Během měsíce ledna bylo nafoceno fotografy ČaV 18 akcí.
Počátek ledna se nesl ve znamení tříkrálové sbírky, dále
pak farních plesů. Byly také nafoceny koncerty schóly,
ekumenické bohoslužby, sliby salesiánských pracovníků nebo

Duben
V měsíci dubnu fotografové ČaV nafotili 16 akcí. Za zmínku
stojí například neděle Zmrtvýchvstání, pouť za úctu k životu
do Napajedel, ples VKH Olomouc, kněžské svěcení Martina
Uhra na Velehradě, Studentský Velehrad, představení knihy
Luďka Galušky, skautská mše sv. nebo piknik komunity
Sant´Egidio.
Květen
Měsíc květen byl co do počtu zdokumentovaných akcí
nejbohatší. Bylo nafoceno 55 jednotlivých akcí. Mezi
významné patří májové pobožnosti, ministrantský den
v Olomouci, pouť Matice velehradské, pouť k uctění ostatků
sv. Jana Pavla II., žehnání cyklistům a motorkářům, valná
hromada Matice svatohostýnské, pouť médií na Velehradě
spojená s menším setkáním fotografů ČaV, žehnání pramenů
v Luhačovicích, jízda králů ve Vlčnově, ale také slavnosti Těla
a Krve Páně. Za zmínku také stojí již tradiční Noc kostelů.
Probíhala rovněž první svatá přijímání a biřmování, která
fotografové ČaV pro účastníky zdarma nafotili.
Červen
V červnu byly dokumentovány akce jako například
Mládežnický pátek, muzikál Až na smrt v Nedachlebicích,
sportovní odpoledne v Kyjově, setkání schól, natáčení
epizody Cesty Víry ve Starém Městě u UH, dvě výročí kněžství,
jáhenské a kněžské svěcení v Olomouci. Celkem se jednalo
o 30 nafotografovaných akcí.
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Červenec
Měsíc červenec byl zahájen primiční mší sv.
v Pozlovicích, následovaly Dny lidí dobré vůle
na Velehradě, plenární zasedání ČBK, farní poutě,
dětské tábory, putování ostatků sv. Markéty
Antiochijské, setkání manželů, hodové mše sv.
nebo pohřeb děkana Josefa Pelce. Celkem tedy
21 jednotlivých akcí.

Říjen
V měsíci říjnu probíhala biřmování, akce Rozkvetlé památky
v Olomouci, konference Poslaný o modlitbě chval a službě,
růžencová pouť v Uherském Brodě, společná modlitba
růžence na sv. Antoníčku, odlévání prací Otmara Olivy
na Velehradě, misijní sobota a neděle, hubertské mše sv.,
ARTKO festival, mše sv. k výročí 100 let samostatného státu
nebo oprava věže v Holešově. Celkem tedy 22 akcí.

Srpen
V měsíci srpnu bylo fotografováno taktéž 21 akcí,
mezi něž patří například pouť valašských dechových
hudeb na sv. Hostýně, několik poutí (Orelská,
Svatovavřinecká, k Panně Marii, Jarošovská, dožínková,
rodin a další) a poděkování za 50 let života pátera
Červenky.

Listopad
V listopadu proběhly tyto zajímavé akce: památka Všech
věrných zemřelých, koncert skupiny Good Work, žehnání
svatomartinského vína, mše sv. za válečné veterány, autogramiáda MUDr. Marie Svatošové v Uherském Hradišti, den české
Charity, investitura řádu Božího hrobu, ministrantské sliby
ve Strážnici, církevní Silvestr a další, dohromady 23 akcí.

Září
V září bylo v olomoucké arcidiecézi nafoceno 23 akcí.
První z nich byla oslava 70. narozenin otce arcibiskupa
Graubnera. Následovaly například 25. výročí Přístavu
v Rajnochovicích, Dny evropského dědictví, dožínky,
děkanátní spolčo Malenovice, studentská zahajovací
mše sv. VKH Olomouc, konference Podnikání a rodina,
Velkomoravský koncert ve Starém Městě, poutě a hodové
mše sv. nebo křtiny malé Markétky v Uh. Brodě.

Prosinec
V posledním měsíci fotografové ČaV nafotili celkem 32 akcí,
mezi než patří například prohlídky slavnostně vyzdobených
sálů arcibiskupského paláce v Olomouci, výroba adventního
věnce, sv. Mikuláš, čtyři neděle adventní, adventní misijní jarmark ve Vacenovicích, patrocinium v Uherském Brodě, roráty,
rozvoz a předávání betlémského světla, slavnosti narození
Páně, živý Betlém, žehnání tříkrálovým koledníkům v Prostějově a vánoční oběd pro potřebné v Olomouci.
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Statistika
Celkem bylo tedy za rok 2018 v olomoucké arcidiecézi
fotografováno 337 akcí, což je srovnatelné s předchozím rokem, kdy bylo fotografováno 335 akcí. Celkový počet publikovaných galerií je však vyšší, protože z řady akcí je vytvářena
další galerie s názvem „dokument pro zúčastněné“.

práci s ČaV kalendář na rok 2019. Aktivně probíhá spolupráce
se serverem Signaly.cz. V olomoucké arcidiecézi fotografové
ČaV již tradičně rozsáhle spolupracují s olomouckým arcibiskupstvím.
Ostatní
V rámci poutě médií 12. 5. 2018 na Velehradě proběhlo setkání fotografů ČaV (14 účastníků). Dne 30. 6. 2018 proběhlo
po kněžském svěcení v Olomouci malé setkání fotografů
arcidiecéze (5 účastníků). V rámci arcidiecéze se fotografové setkávají po menších skupinách, kde si předávají své
fotografické zkušenosti. Takové setkání proběhlo například
7. 8. 2018 ve Svatobořicích-Mistříně (7 účastníků).
Fotograf František Ingr obdržel 24. 11. 2018 od arcibiskupa pražského Dominika kardinála Duky osobní medaili
za dlouhodobé a mimořádné nasazení pro spolek Člověk
a Víra při dokumentaci mnoha akcí spolku, jehož je nejaktivnějším fotografem.

Výstavy
Arcidiecézní výstava ČaV v kryptě katedrály sv. Václava
proběhla v období 24. 3. – 28. 4. 2018. Výstavu zahájil
na slavnostní vernisáži olomoucký arcibiskup Jan
Graubner.
V poutní prodejně na Velehradě je instalována stálá
celoroční expozice fotografií ČaV.
Výstava fotografií ČaV v rámci poutě médií v bazilice
na Velehradě 12. 5. 2018.
Výstava fotografií ČaV ve Starém Městě u Uherského
Hradiště 28. 9. – 1. 11. 2018 v kostele sv. Ducha.
Výstava fotografií ČaV v Uherském Hradišti 8. – 9. 9. 2018
ve farním domě.

Shrnutí
Rok 2018 byl pátým rokem působení fotografů ČaV v olomoucké arcidiecézi. Olomoučtí fotografové spolku ČaV poskytli kvalitní fotografické výstupy z řady akcí. Podle dostupných
ohlasů veřejnosti lze konstatovat, že práci spolku přijímají
duchovní i věřící v olomoucké arcidiecézi velmi kladně.

Mediální spolupráce
V roce 2018 byla vydána kniha s názvem Rok s církví. Autorem knihy je olomoucký arcibiskup Jan Graubner a knihu
doplnily fotografie spolku ČaV. Fotografie z databáze Člověk
a Víra využívají například Katolický týdeník (diecézní zpravodaj), arcidiecézní informátor Oldin, různé farní časopisy
a zpravodaje. V děkanátu Uherský Brod byl vytvořen ve spolu-

Zpracoval: Dominik Novák,
vedoucí fotografů ČaV olomoucké arcidiecéze
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K

alendářní rok 2018 je pátým rokem působení dobrovolných fotografů spolku Člověk a Víra v českobudějovické diecézi. Cílem spolku je poskytovat fotografickou službu na profesionální úrovni, a šířit tak Evangelium
obrazem. Výsledky této služby jsou volně k využití jak pro
jednotlivé farníky, tak pro kněze a křesťanská média.
Personální obsazení
Spolek Člověk a Víra v českobudějovické diecézi zaznamenal
v letošním roce pouze personální změny. Rok 2018 ukončovalo 8 fotografů, předchozí rok to bylo 12 fotografů. K 31. 12.
2018 v českobudějovické diecézi působí: Marek Novák – člen
předsednictva, Michal Klečka – vedoucí českobudějovické
diecéze, Gabriela Nováková – zástupce vedoucího českobudějovické diecéze, Marie Košinová, Mirka Dolanská, Anna
Zemanová, Lukáš Kus a Michaela Reitingerová.

PODROBNÝ ROZBOR
Hluboké nad Vltavou, Českém Krumlově, Putimi u Písku,
Ktiši, Nepomuku, Trhových Svinech, Opařanech, Orlíku,
Kaplici, Sedlci, Česticích, Vatěticích, Nevlekově, Jistebnici,
Pelhřimově, Chyškách, Nových Hradech, Pacově, Blatné,
Prachaticích, Věžné, Chrašticích, Vyšším Brodě, Vimperku,
Lišově, Křemešníku, Čimelicích, Jindřichově Hradci,
Horažďovicích, Kostelní Radouni, Kunžaku a Nové Včelnici.

Statistické hodnocení
Celkem bylo ve sledovaném období zdokumentováno
166 jednotlivých akcí. Z toho 151 na území diecéze. Jedenáct
akcí proběhlo v zahraničí (9 x Slovensko, 1 x Chorvatsko, 1 x
Německo) a 4 akce na území jiných diecézí. Oproti loňskému
roku (kdy proběhlo 154 akcí) je to nárůst o 8 %. Fotografové
působící v českobudějovické diecézi v případě potřeby
vypomáhali (v plzeňské 2x, brněnské 1x).

Zastoupení akcí
Největší zastoupení mezi zdokumentovanými akcemi měly
duchovní obřady – mše svaté, křty, první sv. přijímání,
biřmování a další slavnosti. Byly obsazeny prakticky všechny
významné katedrální akce (missa christmatis, setkání
řeholníků, slavnost sv. Mikuláše), Velikonoce v katedrále
(i na jiných místech diecéze), slavnosti související s církevním
rokem (tříkrálová sbírka – žehnání koledníkům, slavnost
Všech svatých, slavnost Neposkvrněného početí Panny
Marie, Noc kostelů), akce poptávané pastoračními středisky

Zajištění akcí na území diecéze
Největší podíl fotografické práce se uskutečnil jako tradičně
v Českých Budějovicích, kde jsme zaznamenali 35 akcí.
Zde byly dokumentovány na prvním místě obřady
v katedrále sv. Mikuláše (v 15 případech).
Mimo hlavní diecézní město působili naši fotografové
také v Sušici, Třeboni, Strakonicích, Veselí nad Lužnicí,
Táboře-Klokotech, Kašperských Horách, Štěkni, Lomci,
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Výstavy
Pět z osmi fotografů českobudějovické diecéze je zastoupeno
mezi autory, jejichž práce byly vybrány do výstavního souboru ČaV, který bude v roce 2019 prezentován na výstavách
po celé republice. Každoročně jsou vybrané obrazy předchozího roku vystaveny v chodbě klášterního kostela Obětování
Panny Marie v Českých Budějovicích. Dále v roce 2018 proběhly místní výstavy v Sušici, Strakonicích a Třeboni.

biskupství (5. ministrantský florbalový turnaj, ENTERcamp,
diecézní pouť dětí a rodin, diecézní setkání mládeže). Dále byl
zdokumentován obřad kněžského svěcení Vojtěcha Blažka
a jeho primiční mše svatá.
Vedle liturgických akcí jsme nafotili také přivezení
betlémského světla, udělování služeb, žehnání ležáku
pro Charitu, 700 let městysu Štěkně, svěcení zvonů,
svěcení oltáře, diecézní pouť v Sušici, oslavy 300 let
Svatojánského zázraku ve Strakonicích, změnu farního
kostela ve Strakonicích, různé poutě atd.
Velmi kvitujeme i skutečnost, že v naší diecézi práce
fotografů reaguje na konkrétní poptávku ze strany
pořadatelů akcí nebo kněží. Nemalý je ale také zájem
fotografů samostatně vyhledávat a dokumentovat akce
nejrůznějšího druhu ve svém okolí, ale i mimo ně.

Ostatní
Někteří z našich fotografů se rovněž podíleli na přípravě
programu celostátního setkání fotografů Člověk a Víra –
FotoFest 2018.
Shrnutí
V kalendářním roce 2018 stagnoval počet fotografů
ČaV v českobudějovické diecézi, což nás velmi omezuje
v možnostech při pokrývání poptávaných akcí.
Spolupracujeme proto s tiskovým oddělením biskupství,
které nám pomáhá oslovit nové fotografy, hlavně pak
v Českých Budějovicích. S větším počtem fotografů z Č. B.
porostou i naše možnosti pro zdokumentování většího počtu
akcí a slavností v katedrále a okolí. Na základě ohlasu mezi
faráři a farníky a z jejich reakcí na službu členů ČaV lze
konstatovat, že hlavní cíl „evangelizace obrazem“ bezesporu
naplňujeme a služba fotografů má mezi věřícími (ale i mezi
hledajícími, a to je skvělé) pozitivní ohlas.
Zpracoval: Michal Klečka,
vedoucí fotografů ČaV českobudějovické diecéze

Spolupráce
V roce 2018 jsme se snažili o stále lepší spolupráci
s biskupstvím českobudějovickým, jež skrze své tiskové
oddělení pravidelně poptává focení, která se snažíme
(v rámci našich možností) pokrýt. Stále se rozšiřující
spolupráci s médii lze dokladovat množstvím použitých
fotografií v médiích jako například Katolický týdeník či
Signály.cz. Naše fotografie jsou již běžně využívány i dalšími
křesťanskými médii (např. Duha, Tarsicius, In), knižními
vydavatelstvími, farními listy či časopisem Setkání,
který vydává biskupství českobudějovické. Využívání naší
fotobanky je již standardem pro farnosti a jednotlivé
farníky.

18

ČINNOST SPOLKU ČLOVĚK A VÍRA - LITOMĚŘICKÁ DIECÉZE

PODROBNÝ ROZBOR
Rok 2018 přinesl několik podstatných posunů ve fungování
společenství Člověk a Víra v litoměřické diecézi.
Shrnutí nejdůležitějších událostí za rok 2018
Účast 3 fotografů ČaV z naší diecéze na diecézním
setkání mládeže v Litoměřicích.
Dokumentace slavnostní mše celebrované apoštolským
nunciem Mons. Charlesem Danielem Balvo.
Dokumentace děkovné mše sv. Mons. Jana Baxanta
v Litoměřicích.
Rozvíjející se spolupráce s řeholními společenstvími
na území diecéze.
Výstava fotografií spolku Člověk a Víra v Teplicích.
Tvorba 172 fotogalerií v rámci litoměřické diecéze.
Práce s mládeží (podpora skautských aktivit
a fotoškolení v Salesiánském středisku mládeže Štěpána
Trochty v Teplicích).
Dokumentace rekonstrukce poutního areálu v Horní
Polici.
Dokumentace významných akcí – Noci kostelů, prvních
svatých přijímání, biřmování, farních poutí atd.

 elký ohlas mělo focení našich fotografů při diecézním
V
setkání mládeže v Litoměřicích.
Navázali jsme na spolupráci se skautskými organizátory
při rozvozu betlémského světla nastavenou v předešlém
roce 2017.
Fotografka Jana Chadimová z litoměřické diecéze se
zúčastnila děkovné mše sv. Mons. Jana Baxanta
a slavnostní mše svaté v litoměřické katedrále na svátek
sv. Štěpána, kterou celebroval apoštolský nuncius Mons.
Charles Daniel Balvo.
Fotograf Petr Macek dokumentoval mediálně sledovaný
pohřeb nejstaršího kněze litoměřické diecéze, salesiána
otce Jana Roba, který zemřel ve věku 103 let v Teplicích.
Fotografové litoměřické diecéze aktivně spolupracují a dokumentují činnost řeholních společenství, především činnost salesiánského hnutí a františkánů na území diecéze.
Opakovaně proběhla v Teplicích výstava fotografií
spolku ČaV v době tradičního zahájení lázeňské sezóny
a v rámci Noci kostelů.

Statistika
Celkem bylo ve sledovaném období roku 2018 nafotografováno 172 galerií na více než 35 místech litoměřické diecéze.
Trendy vývoje za dobu působení společenství Člověk
a Víra v litoměřické diecézi znázorňuje následující graf:

Místní pokrytí
Fotografové diecéze se aktivně zapojují a vzájemně si vypomáhají v rámci celé diecéze, především pak v oblasti Ústí
nad Labem, Litoměřic, Teplic, České Lípy, Sobotky a Liberce.
Konkrétní místa, kde naši fotografové zaznamenali
v roce 2018 církevní události: Hrádek nad Nisou, Horní Police,
Teplice, Filipov, Ústí nad Labem, Litoměřice, Novosedlice,
Hejnice, Bohosudov, Sobotka, Dolní Bousov, Buškovice, Děčín-Bynov, Bezděz, Jezvé, Nová Ves, Vítkov, Liberec, Bělá pod Bezdězem, Bořejov, Václavice, Chrastava, Sloup v Čechách, Osek,
Trmice, Smržovka, Mladá Boleslav, Neštěmice, Mojžíř, Krásné
Březno, Střekov, Doksany, Přestanov.

 otografové ČaV se začali aktivněji zapojovat do akcí
F
v celé litoměřické diecézi. Začala aktivnější komunikace
s biskupstvím v oblasti plánování akcí, na kterých byli
žádáni fotografové litoměřické diecéze. Současně bylo
ustanoveno předávání informací o nafocených akcích
přímo mediálnímu odboru biskupství, které začalo
využívat fotografie pořízené členy ČaV k prezentaci
jednotlivých akcí na svých webových stránkách
a v tištěných periodikách.
Za významnou práci pokládáme nafocení 14 galerií
zachycujících františkánské misie, které se konaly
v Ústí nad Labem a jeho nejbližším okolí.

Personální obsazení
Ke konci roku 2018 působilo v litoměřické diecézi celkem
11 fotografů (Jan Hudač, Jan Macek, Petr Macek, Jana Chadimová, Jiří Kujínek, Michal Šourek, Petr Zatloukal, Tomáš
Vlasatý, Veronika Rejmanová, Viktor Černý), kteří se ve sledo-
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Práce s mládeží
Fotografové litoměřické diecéze se snaží velmi úzce spolupracovat s kongregací salesiánů Dona Boska, kde jednak
dokumentují podstatnou část jejich činnosti v rámci naší
diecéze, ale naši členové sami působí jako animátoři sdružení
(Jan Macek). Pro zaměstnance Salesiánského střediska mládeže jsme připravili fotoškolení, které mělo za cíl oslovit skrze
fotografie pořízené zaměstnanci střediska širší okruh klientů,
ale i případných sponzorů. Fotoškolení vedl Petr Macek.
Fotograf Kryštof Waněk se pravidelně věnuje
dokumentování činnosti skautů, a to nejen v rámci
litoměřické diecéze.

vaném období aktivně zapojili do fotografické práce. Vedení
společenství fotografů v litoměřické diecézi převzal v listopadu 2018 Petr Macek, zástupkyní vedoucího diecéze se ve stejné
době stala Jana Chadimová. Vedení diecéze si ihned po svém
jmenování stanovilo úkoly pro následující období, především
pak realizaci diecézní výstavy fotografů ČaV v centru diecéze,
v Litoměřicích.
V našich řadách se prvním rokem nacházejí nejmladší
fotografové společenství (Tomáš Vlasatý – 12 let, Jan Macek
–16 let a Kryštof Waněk – 18 let).
Tematické pokrytí
Fotografové litoměřické diecéze se zapojili do významných
akcí v rámci diecéze, jakými byly:
Noc kostelů
Diecézní setkání mládeže
Diecézní poutní mše svaté
Tradiční žehnání pramenů
První svaté přijímání
Biřmování
Dominikánská a františkánská misie

Dokumentování rekonstrukce poutního areálu
v Horní Polici
V průběhu celého kalendářního roku naše fotografka Jana
Chadimová dokumentuje a pořizuje umělecké fotografie
v rámci rozsáhlého projektu opravy poutního areálu
kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici.
Přednášky a prezentace
V roce 2018 proběhly následující vzdělávací akce:
Přednáška Petra Macka v Salesiánském středisku mládeže
v Teplicích na téma – Aktivity sdružení a jejich prezentace
směrem k veřejnosti.

Mimo tyto významné události jsme dokumentovali
v rámci naší diecéze další události, jakými jsou liturgické
slavnosti, misijní jarmark, charitativní koncerty, pouti,
duchovní obnovy, křížové cesty, svátosti křtu, pohřby, roráty,
přednášky a další aktivity ze života farností na území diecéze.
Oproti předešlým letům jsme začali být podstatně více
přímo oslovováni organizátory jednotlivých akcí, např.
hospicem sv. Štěpána, čímž se potvrzuje fakt, že práce spolku
v rámci diecéze se dostává do širšího podvědomí veřejnosti.

Výstavy
Fotografie našich fotografů byly vybrány pro stěžejní putovní
výstavu fotografů Člověk a Víra (Jana Chadimová, Jan Hudač,
Petr Macek).
V Teplicích se již druhým rokem
uskutečnila výstava fotografií
projektu Člověka a Víra
v kostele svatého Jana Křtitele
na Zámeckém náměstí. Tuto
výstavu zhlédlo více než 500
návštěvníků jednak v rámci
zahájení lázeňské sezóny
v Teplicích, a rovněž v rámci
akce Noc kostelů, kdy byla
výstava zpřístupněna veřejnosti.
Veřejnost měla možnost
zhlédnout výstavu v období
od 25. května do 24. června 2018.

Mediální spolupráce v rámci diecéze
Snímky našich fotografů z diecéze jsou publikovány v řadě
křesťanských médií, především v Katolickým týdeníku
a v diecézním měsíčníku Zdislava. Snímky našich fotografů
rovněž přebírají časopisy Tarsicius a v hojném počtu farní
periodika. Fotografie našich diecézních členů jsou taktéž
používány na serverech Církev.cz a betlemskesvetlo.cz.
Noc kostelů
Naši fotografové zaznamenali několik paralelních událostí
pořádaných v rámci Noci kostelů v diecézi. Jednalo se
o kostely v Teplicích, Ústí nad Labem a Jezvé.

Závěrečné zhodnocení období
Rok 2018 byl v rámci litoměřické diecéze stěžejní především
z důvodu užšího navázání kontaktů s mediálním odborem
biskupství, které začalo hojněji publikovat fotografie ČaV.
Proběhla výstava, která díky svému načasování přilákala
více zájemců o tvorbu fotografů ČaV nejenom z naší diecéze. Podařilo se aktivně zapojit mladé fotografy, kteří se
zajímají o službu v ČaV a v budoucnu pravděpodobně budou
stěžejními fotografy společenství.

Zpracoval: Petr Macek,
vedoucí fotografů ČaV litoměřické diecéze
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PODROBNÝ ROZBOR
Personální obsazení
Rok 2018 byl v rámci společenství fotografů ostravskoopavské diecéze velmi přínosný.
K 7 fotografům – Ivaně Bužkové, Janu Bužkovi, Zdeňku
Porubovi, Josefu Cincialovi, Dominiku Davidovi, Leně
Labajové a Michaele Gavlákové – přibyli 4 noví členové
Nela Franková, Jarmila Fussová, Michael Bujnovský a Martin
Kleinwachter.
Statistika
V roce 2018 bylo zdokumentováno více než 300 církevních
akcí fotografy ostravsko-opavské diecéze, což je opět
nárůst v počtu zdokumentovaných akcí, a to o 100 akcí
ve srovnání s předchozím rokem. Díky skvělé spolupráci
se zaměstnanci biskupství, jsme byli schopni pokrýt všechny
požadavky k nafocení konkrétních církevních akcí.
Rok 2017
Počet fotografů
Počet nafocených akcí
Počet návštěvníků výstavy

Rok 2018

8

11

200

300

3 000

8 000

Místní pokrytí
Obrovským požehnáním jsou pro nás všichni noví kolegové,
zejména Michael Bujnovský, který pochází z Opavska. Jsme
konečně schopni rozšířit místa našeho působení až
za Opavu. Jeho působením jsme mohli nabídnout fotografie
i z jediné konkatedrály v naší republice, která se nachází
právě v Opavě. Naši fotografové tedy letos pokryli opravdu
velkou část naší diecéze od Opavy přes Bohumín, Rychvald,
Ludgeřovice, Ostravu, Odry, Frýdek-Místek, Třinec, Český
Těšín, Štramberk atd. a okolní obce, Bílou a Staré Hamry
v Beskydech nebo dokonce až Trojmezí-Hrčavu.

probíhající v katedrále a konkatedrále, ale i ve velkých,
středních nebo malých farnostech. Fotograficky jsme
tak veřejnosti přiblížili průběh jednotlivých akcí
ve specifičnostech jednotlivých farností a společenství.
Naše činnost se rozšířila i na akce organizované
církevními společenstvími nebo organizacemi. Byly to
třeba fotografie z činnosti charitních organizací (Charita
Bohumín, pomoc Ukrajině), sportovních organizací
(Do kostela na kole, Memoriál otce Jožky), společenství
(plesy a setkání), různé koncerty apod. Tyto fotografie
ukazují celkovou pestrost života církevního společenství.
Nově jsme letos zavítali i mimo římskokatolickou
církev. Konkrétně jednou z takových akcí byl
řeckokatolický liturgický obřad, a to mše svatá
k blahoslavenému Dominiku Trčkovi ve Frýdlantu nad
Ostravicí. Druhou vícedenní akcí bylo SAM – Setkání
alternativní mládeže v Orlové, pořádané církví
SCEV, kde naše fotografky dokumentovaly toto setkání
po všechny tři dny. Setkalo se zde velké množství
mladých lidí z různých křesťanských církví. V rámci této
akce uspořádaly fotografky Lena Labajová a Michaela
Gavláková také přednášku o spolku Člověk a Víra
a o fotografování.
Hlavními tématy, na která fotografové zamířili své
objektivy, byly však zejména církevní obřady, jako jsou

Tematické pokrytí
Tematicky jsme se snažili pokrýt hlavní církevní akce, a to
jak v rámci diecézní působnosti, tak v rámci liturgického
období.
Povedlo se nám vyfotografovat hlavní akce v katedrále,
a konkatedrále (od poloviny roku). Tyto hlavní akce
celebrovali většinou o. biskup František Václav Lobkowicz
a o. biskup Martin David.
Díky rozložení fotografů v diecézi se nám dařilo
fotografovat i mnoho významných diecézních nebo
místních akcí v diecézi, kterých se biskupové během
roku 2018 zúčastnili. Za zmínku stojí např. pouť tří národů
na Trojmení na Hrčavě.
Tematicky jsme pokryli celý liturgický rok, a to akce
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2019
Na
Na cestách

mše svaté, křty, první sv. přijímání, biřmování, křížové
cesty, adorace apod., ale také poutě, putování ikony Svaté
rodiny po rodinách farnosti, celostátní setkání církevních
škol v Odrách, setkání mládeže apod. Za zmínku stojí
fakt, že všechny významnější akce, jako jsou vánoční
a velikonoční obřady, celostátní setkání mládeže, Noc
kostelů, tříkrálové průvody apod. byly vždy pokryty, a to
většinou několika fotografy. Podařilo se zdokumentovat
i svěcení novokněží v Ostravě nebo primiční mši
svatou. Letos jsme také fotografovali tři pohřby kněží.
Nejprve pohřeb zesnulého p. Michala Jadavana v Ostravě
a v Odrách v únoru 2018, poté na začátku prosince pohřeb
zesnulého p. Josefa Maňáka, děkana farnosti v Místku
a poté v Hovězím a naposledy na konci roku pohřeb
zesnulého p. Jana Hurníka, salesiána Dona Boska a rodáka
z Ostravy, v kostele sv. Josefa v Ostravě a u kněžského
hrobu v Polance nad Odrou.
Při celkovém hodnocení činnosti chceme zmínit
také činnost ostravsko-opavských fotografů při
aktivitách mimo naši diecézi. Jedná se například
o Velehrad (pouť médií), Prahu (Pochod pro život),
Králíky (Hora Matky Boží), ale také zahraničí (Slovensko
– Turzovka, Slovensko – Nitra, Rakousko – Vídeň, Francie
– Lurdy a další.)

Kalendář

ostravsko-opavské
diecéze

víry
víry

Spolupráce
Díky tomu, že naši fotografové svou činností a aktivitami
pokrývají převážnou část diecéze, a to jak plošně, tak
časově, a taky díky tomu, že jsou ochotni věnovat svůj čas
pro tuto službu, poskytujeme takto ostravsko-opavskému
biskupství, ale i jednotlivým farnostem a společenstvím
kvalitní dokumentární fotografie, které jsou stále více
využívány pro službu církvi.
V ostravsko-opavské diecézi se pomalu prohlubuje
spolupráce fotografů Člověk a Víra s biskupstvím.
Největší přínos letos vidíme v užší vazbě mezi fotografy
ČaV a oddělením public relations na biskupství. Jedná
se především o velmi dobré vztahy fotografů s vedením
biskupství i samotnými biskupy. Tyto dobré osobní
vztahy se projevují při dojednávání akcí, na kterých by
fotografové ČaV měli fotit, ale i při dojednávání aktivit,
které s fotografováním souvisejí nepřímo. V tomto ohledu
byl letošní rok pro nás fotografy přelomový, jelikož se nám
podařilo společně s biskupstvím vytvořit první biskupský
kalendář sestavený výhradně z fotografií členů spolku Člověk
a Víra z jedné diecéze.
Fotografové vyhověli všem požadavkům biskupství
na nafocení požadovaných akcí. Díky této spolupráci
rapidně vzrostl i počet použitých fotografií v Katolickém
týdeníku, časopise Okno, Tarsicius, na webu a facebooku
ostravsko-opavské diecéze, na webu Církev.cz a v dalších
katolických materiálech. Fotografové ve velké míře
vyhovují i požadavkům na nafocení akcí menších farností.
Farnosti často používají fotografie na svých webech
a v propagačních materiálech, jako jsou například místní
kalendáře nebo plakáty. Za zmínku stojí i využití fotografie
ČaV na památečním obrázku zesnulého kněze.

LEDEN

ÚNOR

foto: Ivana Bužková

KVĚTEN

BŘEZEN

foto: Nela Franková

ČERVEN

foto: Michaela Gavláková

ZÁŘÍ

foto: Jan Bužek

ŘÍJEN

foto: Jan Bužek

foto: Josef Cinciala

foto: Ivana Bužková

ČERVENEC

foto: Dominik David

LISTOPAD

foto: Ivana Bužková

foto: Ivana Bužková

SRPEN

foto: Ivana Bužková

PROSINEC

foto: Zdeněk Poruba

Člověk a Víra je společenství fotografů, kteří od roku 2011 ve svém volném čase
bez nároku na odměnu dokumentují život církve, sakrální architekturu a víru člověka obecně.

Člověk a Víra je samozřejmě i projekt fotografický. Zachycujeme skvosty sakrální
architektury a české duchovní tradice, člověka v kontextu architektonického dědictví předchozích generací.

Člověk a Víra je projekt především duchovní. Dává si za cíl obrazově zprostředkovat duchovní prožitek člověka a tak obrazovou formou hlásat evangelium buď
přímo, nebo poskytováním kvalitních fotografií zdarma všem církvím Kristovým.

Tyto ambiciózní cíle se daří plnit díky členství dnes již více než 100 dobrovolných,
v naprosté většině amatérských fotografů.

Člověk a Víra je také živé společenství, které se společně modlí, členové se mohou
účastnit společných duchovních obnov. Společenství je unikátní v obrovské solidaritě mezi fotografy, nesoutěživosti a ochotě pomoci kolegům a podpořit i nové
začínající fotografy.

www.clovekavira.cz
clovekavira@gmail.com

Vydalo Biskupství ostravsko-opavské v roce 2018 • Grafika a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Frýdek-Místek
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DUBEN

Výstava v ostravské katedrále
Výstavní soubor z roku 2017, který obsahoval
80 velkoformátových fotografií, se v katedrále Božského
Spasitele nacházel od 30. září do 26. října 2018 a navštívilo jej
celkem 8 000 návštěvníků. Výstava proběhla pod záštitou
o. biskupa Františka Václava Lobkowicze a Zbyňka Pražáka,
náměstka primátora Ostravy, za podpory televize Noe
a rádia Proglas. Výstavu zahájil Mons. Jan Plaček, zahájení
se zúčastnil také Zbyněk Pražák. Díky Zdeňku Porubovi
proběhla během vernisáže také komentovaná prohlídka
fotografií.
Vedle výstavy v katedrále se uskutečnily i dvě menší
výstavy fotografií ČaV, v Místku, (výstava fotografií farnosti)
a ve Štramberku. Největší zájem byl o fotografie pořízené
v místě výstavy.
Ostatní
Završením prezentace naší činnosti roku 2018 byla výstava
v Mladotově domě, na Pražském hradě. Byla zahájena
24. listopadu 2018 a trvala do 11. ledna 2019. Výstava
nemá za cíl prezentovat fotografy ČaV, ale měla by
mít výhradně evangelizační charakter. Snažíme se
fotograficky ukázat činnost v naší diecézi na nejvyšší úrovni.
Návštěvníci Pražského hradu (včetně církevních a politických
představitelů) měli možnost vidět fotografie s církevní
tematikou i z naší diecéze. Tato výstava je opět putovní
a nejlepší práce fotografů spolku Člověk a Víra za období září
2017 – srpen 2018 budou po ukončení výstavy na Pražském
hradě putovat po celé České republice. Do Ostravy se
dostanou již v březnu 2019. Předpokládaný termín výstavy
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Výhled na příští rok 2019
V průběhu roku 2019 plánujeme pravidelné setkávání
fotografů naší diecéze. První plánované setkání
proběhne již 11. 1. 2019 a bude to setkání fotografů
ČaV ostravsko-opavské diecéze s otcem biskupem
Mons. Martinem Davidem.
Máme také v plánu založit on-line stálé modlitební
úmysly pro fotografy, abychom mohli prohlubovat
nejen naše fotografické znalosti, ale také vztahy, přátelství
a vzájemnou modlitbu.
Dalším mezníkem v celostátním plánování ČaV je
duchovní obnova – nejprve pro vedoucí diecézí v Novém
Dvoře na začátku března a poté pro všechny fotografy
na Hoře Matky Boží v Králíkách na konci března.
Jedním z nových nápadů, na kterých jsme se dohodli
na naší poslední diecézní schůzce, je pořádání menších
lokálních výstav fotografií diecézních fotografů Člověk
a Víra v MS kraji. Chceme touto putovní výstavou více
přiblížit lidem církevní život v rámci celé diecéze.
V rámci nových členů máme 4 požadavky nových
fotografů z MS kraje, kteří mají zájem stát se členy spolku
Člověk a Víra.

je od 3. 3. 2019 do 12. 4. 2019. Letos opět bude součástí výstavy
i velkoplošná televize, kde se promítají další nejlepší
fotografie fotografů spolku Člověk a Víra.
Mezi akce pořádané pro fotografy spolku ČaV z celé
republiky patří i duchovní obnova. V roce 2018 probíhala
duchovní obnova v březnu na Hoře Matky Boží v Králíkách.
Účastnilo se jí dokonce 6 fotografů ostravsko-opavské diecéze.
Velmi dobře funguje i komunikace mezi členy ČaV
pomocí konferenčních hovorů. Ty pořádáme díky Leně
Labajové. Konferenčních hovorů se zúčastňují všichni členové
diecéze a řešíme společně aktuální plány, problémy, záměry
a cíle, ale třeba také společnou modlitbu.
Shrnutí
Průběh roku 2018 lze hodnotit pozitivně. Zdejší členové
spolku vytvořili společenství spolupracujících a kvalitně
tvořících fotografů, kteří odvedli v ostravsko-opavské
diecézi i mimo ni bezplatně mnoho užitečné práce. Snažili
se setkávat i mimo focení a jejich soudržnost se ve výsledku
odrazila na jejich práci. I nadále se snaží své řady rozšířit,
aby byli schopni pokrýt ještě větší část důležitých i místních
církevních akcí.
Novým zástupcem vedoucího spolku Člověk a Víra
v ostravsko-opavské diecézi byl jmenován Zdeněk Poruba,
který odvádí skvělou práci a který se tohoto úkolu zhostil
výborně.

Zpracovali: Ivana Bužková, vedoucí fotograf
a Zdeněk Poruba, zástupce vedoucího fotografa
ČaV ostravsko-opavské diecéze
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V

roce 2018 pokračovali fotografové společenství
Člověk a Víra ve své činnosti stejně jako předchozí
roky s cílem dokumentovat církevní obřady, rozvíjet
křesťanskou fotografii a přispívat ke kultivaci chování
fotografů během církevních obřadů.
V tomto roce přibyli do našich řad další fotografové,
kteří prošli vstupním kurzem pro nováčky našeho
společenství, pravidelně však fotografují jen někteří z nich.
Jedna fotografka z naší diecéze při svém dlouhodobém
pobytu v zahraničí fotografovala na několika akcích v Paříži
a v několika dalších městech ve Francii a Belgii.
Spolupráci s tiskovým oddělením biskupství započatou
v roce 2017 se daří dále rozvíjet. Přicházely odtud požadavky
na fotografické pokrytí některých významných akcí. Byly to
například velikonoční obřady, pouť v Libici, svěcení oltáře
v Želivě nebo kněžské svěcení v Hradci Králové.
V diecézním časopise Adalbert pak vyšla opakovaně
celostránková informace o společenství Člověk a Víra
s informací o tom, že chceme rozšířit své řady o další
fotografy v královéhradecké diecézi.
PODROBNÝ ROZBOR
Statistické hodnocení
Naši fotografové v roce 2018 zdokumentovali 74 akcí,
minulý rok to bylo 48 akcí. V meziročním srovnání je vidět
pozitivní vývoj.
Počet zdokumentovaných akcí
v královéhradecké diecézi v letech 2014 – 2018
80
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 ále to jsou církevní svátky a akce v období církevního
D
roku – Advent, Velikonoce, Vánoce, Noc kostelů.
Významné poutě, např. Libice, Rokole.
Fotografovali jsme také kněžská svěcení, primice,
svěcení nového oltáře
Setkání biskupů s bohoslovci, diecézní setkání
ministrantů
Žehnání zvonu, požehnání nového kostela, žehnání
pramenů
Z dalších akcí to byl církevní silvestr, Andělské divadlo,
živý Betlém, roznášení betlémského světla, skautský
tábor, letní škola liturgiky, jarní prázdniny Vesmír.
Ze života ve farnostech jsou zdokumentovány modlitby
matek, poděkování za svobodu a demokracii, koncerty,
loučení a vítaní nového kaplana, svatba, farní dny,
zahradní slavnost a cyklopouť, aktivity Charity.
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Personální obsazení
V letošním roce v královéhradecké diecézi fotografovali
následující členové spolku Člověk a Víra: František Falta,
Matouš Goruň, Petr Homolka, Lucie Jandová, Klára Kalinová,
Petr Kleiner, Michal Kopecký, Pavel Langer, Petra Santová
a Kateřina Stejskalová.
Tematické pokrytí
Hlavními tématy, která fotografové dokumentují, jsou
církevní obřady, zejména mše svatá.
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Místní pokrytí
Mimo nejčastěji fotografovaných akcí v Hradci Králové
jsme dále fotografovali v Chrudimi, Pardubicích, Dobrušce,
Trpíně, Josefově, Chrástu, Rokytnici nad Jizerou, Poděbradech,
Kutné hoře, Rokoli, Červeném Kostelci, Novém Městě
nad Metují, Zbýšově, Vrbici u Poděbrad, Želivi, Broumově,
Martínkovicích, Sebranicích, Polné, Záborné, Lipnici nad
Sázavou, Žírči, Libici nad Cidlinou, Bystrém u Poličky,
Litomyšli, Bílém Újezdu a Ústí nad Orlicí.

KRÁLOVÉHRADECKÁ DIECÉZE

Výstavy
Podařilo se nám zrealizovat dvě velké výstavy na území
diecéze. Přímo v budově Filharmonie Hradec Králové byla
poslední dva měsíce v roce umístěna výstava s výběrem
nejlepších fotografií roku 2017 všech fotografů sdružení
Člověk a Víra. Při vernisáži této výstavy došlo k propojení
vystavených obrazů s hudbou filharmoniků, kteří hráli
na hudební nástroje vyrobené vězni ve výkonu trestu.
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Shrnutí
Práce fotografů společenství Člověk a Víra se v královéhradecké diecézi postupně rozvíjí. Zvýšil se počet zaznamenaných
akcí. Podařilo se zdokumentovat některé významné události
v diecézi a navázat bližší kontakt s tiskovým oddělením
biskupství. Jako úspěch lze hodnotit i realizaci dvou výstav
na území diecéze. Výstava v budově královéhradecké filharmonie pak pomohla k navázání další spolupráce s vězeňskou
službou.

Druhá výstava byla pak umístěna po dobu hlavní poutní
sezóny v ambitech kláštera na Hoře Matky Boží v Králíkách.
Zde byly prezentovány starší práce z dřívějších ročníků výstav
fotografů sdružení Člověk a Víra.
Ostatní
V klášteře na Hoře Matky Boží proběhla duchovní
obnova členů sdružení Člověk a Víra, které se účastnilo
asi 30 fotografů. Společně jsme rozjímali, modlili se, prosili
za církev, za naši práci i za sebe navzájem.

Zpracoval Pavel Langer, dočasný vedoucí
fotografů spolku ČaV v královéhradecké diecézi
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PODROBNÝ ROZBOR
Činnost členů společenství v diecézi
Rok 2018 přinesl několik podstatných posunů ve fungování
společenství Člověk a Víra v brněnské diecézi:
spolupráce s biskupstvím i mnohými institucemi
v rámci diecéze se nově prohloubila a stabilizovala.
Navázané kontakty již poměrně dobře fungují a o služby
spolku je stále větší zájem, což dokládají přehledové
grafy níže. Služeb fotografů společenství tak standardně
využívají např. Centrum pro rodinu a sociální péči,
Sdružení Petrov, Diecézní centrum mládeže, DCŽM
Mamre, diecézní muzeum, Diecézní charita Brno,
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola
pedagogická Brno, rádio Proglas, Vysokoškolské katolické
hnutí Brno, Biskupské gymnázium, pořadatelé Katolické
charismatické konference, salesiánská střediska mládeže,
duchovní služba v brněnských nemocnicích, pastorační
centrum Armády ČR, apod.,
většina galerií zveřejněných na webu diecéze pochází
od fotografů ČaV
za zvlášť významnou pokládáme novou systémovou
spolupráci se skautskými organizátory betlémského
světla – letošní ročník byl jubilejní, proto předání BS
národům proběhlo v Linzi. Skauti již počítají s našimi
fotografiemi – od Linze až po jednotlivé diecéze, vybrané
vlaky a farnosti
spolupráce s řeholními společenstvími a hnutími
na území diecéze: salesiáni, minorité, františkáni,
františkánky, kapucíni, sestry sv. Cyrila a Metoděje, dcery
Panny Marie pomocnice, pauláni, jezuité, modlitby matek,
komunita Sant’Egidio, klarisky, pallotini, boromejky, VKH
Brno, benediktini, milosrdní bratři apod. Celkem bylo pro
řeholní společenství a hnutí v roce 2018 nafoceno v rámci
diecéze 110 událostí
spolupráce v projektu Církevní turistika – dokumentace na BVV – REGIONTOUR
v rámci ekumenické spolupráce proběhla spolupráce
s církví husitskou, apoštolskou, pravoslavnou a bylo
nafoceno několik ekumenických shromáždění (celkem
18 událostí)
proběhla velká diecézní výstava pod záštitou dvou biskupů a zástupce města Brna a dalších 9 menších výstav

Křtěnov, Křtiny, Kunštát, Lelekovice, Letovice, Lipovec,
Luleč u Vyškova, Lysice, Makov, Mikulčice, Mikulov, Modřice,
Moravský Krumlov, Mrákotín, Němčany, Nesvačilka,
Nosislav, Nová Říše, Olešnice, Ořešín, Osová Bitýška, Petrovice
u Blanska, Předklášteří, Rajhrad, Ronov, Rozseč nad
Kunštátem, Sebranice, Sivice, Slavkov u Brna, Slavkovice,
Sloup, Soběšice, Střelice, Sulíkov, Šaratice, Šlapanice u Brna,
Tišnov, Třebíč, Uherčice, Újezd u Brna, Ústup, Velký Újezd,
Vír, Vítochov, Vranov u Brna, Vřesice, Zhoř u Jihlavy, Znojmo,
Žarošice, Žďár nad Sázavou, Želetava, Žernůvka a na dalších
místech diecéze.

Místní pokrytí
Převážná část aktivit byla nafotografována v městě
Brně. Celkem byly nafoceny události v 77 městech
a obcích diecéze, což je výrazný nárůst počtu míst oproti
předchozím letům: Arnolec, Bílovice nad Svitavou, Blažovice,
Bohuňov, Boskovice, Brno, Brtnice, Bučovice, Čejč, Černá
Hora, Černovice, Dačice, Dobrá Voda, Dolní Kounice, Dolní
Věstonice, Hodonín, Chudčice, Chvalkovice, Jemnice, Jihlava,
Jimramov, Jiříkovice, Kněževes, Kostelní Vydří, Křetín,

Personální obsazení
Ke konci roku 2018 působilo v brněnské diecézi celkem
22 fotografů (Bedřich Bartl, David Sís, Dominik Polanský,
Dušan Kadlec, Iva Horálková, Jan Čermák, Jan Šašinka, Karel
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Pažourek, Markéta Zelenková, Martin Kalda, Miroslav Krystek,
Pavel Ingr, Petr Polanský, Radek Hanskut, Radomír Muzikář,
Stanislav Knotek, Stanislav Pospíšil, Stanislav st. Pospíšil,
Štěpán Langášek, Tomáš Cigánek, Václav Vlach, Vojtěch Hlávka). Všichni, včetně čtyř nováčků (Jan Šašinka, Martin Kalda,
Miroslav Krystek, Radek Hanskut) se ve sledovaném období
aktivně zapojili do fotografické práce.
Vedoucím společenství fotografů v diecézi je Petr Polanský, člen předsednictva spolku Člověk a Víra, z. s. Zástupcem vedoucího diecéze je Dušan Kadlec.
V diecézi působí duchovně angažované osoby:
Mgr. Ing. Bedřich Bartl – trvalý jáhen (Uherčice a okolí),
Ing. Tomáš Cigánek – terciář sekulárního františkánského
řádu.
V našich řadách se již čtvrtým rokem nachází nejstarší
fotograf našeho společenství (Karel Pažourek, 79 let). Mezi
námi je i nejmladší fotograf-senior, tedy mentor pro ostatní
fotografy (Dominik Polanský, 16 let).
Práce s mládeží
V rámci práce s mládeží v roce 2018 probíhaly dva navazující
kroužky v rámci salesiánského střediska mládeže, kde působí
prakticky i lektorsky náš člen Dominik Polanský (16 let).
Přednášky a prezentace
V roce 2018 proběhly následující vzdělávací akce pro
dospělé:
v rámci spolupráce s Kolpingovým dílem proběhly
2 přednášky v Moravském Krumlově,
v rámci spolupráce se Salesiánským mediálním centrem
proběhl celostátní workshop.

pro Marii, žehnání domů, setkání dětí z brněnské diecéze zapojených do Papežských misijních děl, lidové misie, bohoslužba při příležitosti Světového dne chudých a mnoha dalších
aktivit ze života farností i nekatolických církví na území
diecéze.
Naši fotografové z diecéze se aktivně zapojili mimo diecézi
i mimo ČR – např. předání betlémského světla 30 národům
v Linzi, množství událostí na Slovensku i mimo Evropu (USA,
Čína, Ukrajina, Rusko).
V brněnské diecézi bylo v uplynulém roce již mnoho
událostí fotografováno na základě přímého požadavku
organizátorů akce či kněžích, kteří využívají buď příslušný
webový formulář na webu společenství Člověk a Víra, nebo
osobně kontaktují vedoucího diecéze či jednotlivé fotografy.

Tematické pokrytí
Aktivně jsme se zapojili do významných akcí v rámci
diecéze: Noc kostelů, tříkrálová sbírka, diecézní setkání
mládeže, aktivity kolem betlémského světla, festival KefasFEST a Full of Life, Den církevních škol, diecézní pouť rodin,
Žabovřeské rozmlouvání, pouť ke Světovému dni nemocných,
slavnostní otevření kapličky sv. Václava v Brně-Žabovřeskách,
bohoslužby ke 100. výročí založení Československého státu,
poutě k Božímu milosrdenství do Slavkovic, Akademické dny,
mediální seminář apod.
Mimo uvedené významné události jsme byli zapojeni
do množství menších aktivit v rámci naší diecéze – především liturgických slavností, misijních jarmarků, charitativních koncertů, koncertů chval, velkého množství poutí, duchovních obnov, množství křížových cest, desítek biřmování
a dalších svátostí, plesů, táborů, hodových slavností, Misijního
koláče, svěcení, primičních bohoslužeb, pohřbů, rorátů, přednášek, žehnání vín, dopravních prostředků, staveniště nového
kostela v Brně-Lesné, modlitby se zpěvy Taizé, předprogram
a hlavní program diecézního setkání mládeže, rodinnou pouť
z Lelekovic do Vranova u Brna, presstrip ČBK po církevních
aktivitách v brněnské diecézi, žehnání polí, diecézní pouť
ministrantů, Farnosti bez hranic, poklidný protest proti
nenávisti a za práva náboženských menšin, společný víkend
předaspirantátu ASC, aktivity Charity – turné novinářů, Růže

Noc kostelů
Naši fotografové zaznamenali několik paralelních událostí
pořádaných v rámci Noci kostelů v diecézi. Jednalo se
o kostel sv. Janů u minoritů v Brně, Bílovice nad Svitavou,
stánek časopisu Immaculata, kapli Matky Boží na Veveří –
Veverské Bitýšce (u Brněnské přehrady), Šlapanice u Brna
a další brněnské kostely.
Mediální spolupráce v diecézi
Snímky fotografů naší diecéze jsou rozsáhle publikovány
v řadě křesťanských médií a tiskových odborů, v největší
míře Katolickým týdeníkem a na serveru biskupstvi.cz. Dále
pak rádiem Proglas, TV Noe, Salesiánským zpravodajem,
časopisy Immaculata a Tarsicius, servery Církev.cz, Signály.cz,
farními periodiky atd.
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Výstavy
Přehled výstav velkoformátových fotografií spolku Člověk a Víra v diecézi pořádaných členy spolku z diecéze v roce 2018
shrnuje následující tabulka:
Výstavy v diecézi v roce 2018
Akce/příležitost

Kde

Od kdy

Do kdy

Výstava s odbornou přednáškou
Velikonoční výstava
Místní výstava, rekolekce kněží
Místní výstava
Pouť ke sv. Floriánovi a slavnosti města
Diecézní výstava Brno, včetně Noci kostelů
Pouť k Božímu milosrdenství a místní výstava
Diecézní pouť rodin a místní výstava
Znojemské vinobraní

Olešnice
Brno – sv. Janů
Bazilika Třebíč
Brno-Starý Lískovec
Měst. galerie Moravský Krumlov
Brno, sv. Jakub
Nové Město na Moravě
Bazilika Žďár nad Sázavou
Znojmo, sv. Mikuláš

17. 2.
30. 3.
14. 4.
22. 4.
30. 4.
19. 5.
7. 6.
29. 8.
15. 9.

5. 3.
13. 4.
22. 4.
27. 4.
1. 6.
17. 6.
29. 8.
30. 9.
24. 9.

Setkání schol

Rozseč nad Kunštátem

10. 11.

11. 11.

Celkem

Počet dnů
17
15
9
6
33
30
84
33
10
2
239

Odhadovaná
návštěvnost
350
1 250
850
390
250
15 000
150
750
10 000

250
29 240

Výstavy organizované fotografy brněnské diecéze mimo území diecéze
Akce/příležitost

Kde

Od kdy

Do kdy

Pouť médií

Bazilika Velehrad

12. 5. 2018

13. 5. 2018

Hlavní výstava na Slovensku

Katedrála sv. Martina, Bratislava

18. 6. 2018

29. 7. 2018

42

Výstava v domě Quo Vadis

Dom Quo Vadis, Bratislava

3. 9. 2018

16. 12. 2018

105

Hlavní výstavou byla diecézní výstava v Brně u sv. Jakuba.
Patronaci nad výstavou převzali:
Mons. Vojtěch Cikrle, biskup církve římskokatolické
Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve
Petr Hladík, první náměstek primátora města Brna

Počet dnů

Mimo zástupců osob s patronací nad výstavou se
slavnostní vernisáže zúčastnil Mons. Václav Slouk
a za křesťanská média ředitel salesiánské komunity
a šéfredaktor Salesiánského magazínu P. Zdeněk
Jančařík.
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Statistika
Celkem bylo ve sledovaném období nafotografováno
na území diecéze 408 událostí, 22 diecézními fotografy, kteří
celkově nafotografovali 561 událostí v několika diecézích a několika zemích Evropy, Asie a Ameriky. Mezi zájemci o vstup
jsou další 3 uchazeči z naší diecéze.
Trendy vývoje za dobu působení společenství Člověk
a Víra ukazují grafy ve spodní části stránky.
Shrnutí
Uplynulý rok 2018 byl pro rozvoj zajišťování služby fotografů
přelomový zásadním nárůstem množství měst, obcí
a míst, kde byly nafoceny události. Přidali se čtyři
noví fotografové. Velké množství událostí je zajišťováno
na požadavek po našich bezplatných službách. Proběhlo
deset výstav velkoformátových fotografií a z toho tři
s návštěvností nad 1 000 návštěvníků. Fotografové z naší
diecéze zorganizovali a zrealizovali historicky první dvě
velké výstavy na Slovensku (Bratislava – katedrála a dom
Quo Vadis). Proběhly 3 větší fotografické workshopy a běží
paralelně dva kroužky pro děti a mládež.

Zpracoval: Petr Polanský,
vedoucí fotografů spolku ČaV brněnské diecéze
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F

otografové Člověk a Víra působí v plzeňské diecézi již
pátým rokem. V roce 2017 v diecézi nebyli žádní aktivní
fotografové a vypomáhali členové z jiných diecézí, ale v roce
2018 zde začali aktivně působit dva místní fotografové.
Plzeňské biskupství má stěžejní akce pokryté vlastními
fotografy, nicméně jsou na nich vítáni i fotografové ČaV.
Dále mohou fotografové ČaV vypomáhat s akcemi, které
fotografové z biskupství nestihnou pokrýt. Biskupství také
vítá fotografie z farností v Plzni i v jiných částech diecéze.
PODROBNÝ ROZBOR
Personální obsazení
Na území diecéze působí v tomto období dva místní fotografové, stejně jako v roce 2017. Kateřina Fuksová je od podzimu
2018 vedoucím fotografů Člověk a Víra v plzeňské diecézi.
V závěru roku začal aktivně fotit další fotograf – David Liška.
Jedna další fotografka by se měla zapojit začátkem roku 2019.
Statistika
V roce 2018 bylo na území plzeňské diecéze zdokumentováno
11 akcí. Z toho 5 akcí zdokumentovali fotografové plzeňské
diecéze a 6 akcí fotografové ostatních diecézí. Fotografové
plzeňské diecéze byli aktivní i v jiných diecézích, kde
zdokumentovali dalších 7 akcí.
Oproti roku 2017 se snížil celkový počet vyfotografovaných
událostí.
Místní a tematické pokrytí
Čtyři akce byly zdokumentovány v Plzni, ostatní v jiných
částech diecéze.
Po stránce témat byly zdokumentovány – duchovní
obnova ČaV, českoněmecká pouť porozumění, bohoslužba
za dárce těl, slavnost Seslání Ducha svatého, pouť v Dolní
Bělé, noc světel, diecézní pouť, adventní koncert, Light4you,
rozvoz a předávání betlémského světla.

Nejvýznamnější fotografovanou akcí byla diecézní pouť
v Teplé, kde se slavilo 25 let od založení plzeňské diecéze.
V programu byla katecheze rozdělena pro různé věkové
skupiny, společná modlitba za diecézi, předávala se ocenění
aktivním farníkům biskupem Holubem. Vrcholem pouti
byla mše svatá s plzeňským biskupem Tomášem Holubem,
emeritním biskupem Františkem Radkovským a biskupem
z Řezna Rudolfem Voderholzerem.
Oba místní fotografové se zapojili do celostátní akce
fotografování rozvozu a předávání betlémského světla.
Ostatní
V plzeňské diecézi se na jaře konala duchovní obnova
určená pro širší vedení ČaV. Účastníci strávili několik dní
v klášteře trapistů v Novém dvoře a společně se modlili
především za velkou duchovní obnovu, která byla určena pro
všechny členy ČaV.
V roce 2018 se v diecézi nekonala žádná výstava, ale je
v plánu v roce 2019.

Zpracovala: Kateřina Fuksová,
vedoucí fotografů ČaV plzeňské diecéze
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Katolické: diakonská a kňazská vysviacka, On je živý,
Taizé adorácia, krížová cesta a modlitba sv. ruženca, Veľký
Piatok, spoločná konferencia ČBK a KBS, chvály a modlitby
príhovoru, Godzone konferencia 2018, Noc kostolov, Národný
týždeň charity, festival Lumen 2018, vernisáže výstav
Člověk a Víra v Bratislavě, Leto na Hrade, púť s relikviami
sv. Margity Antiochijskej, svätá omša v Bielych Karpatách,
charitný domov, pouť tří národů na Trojmezí, poďakovanie
za úrodu, Godzone Ženská Konferencia, koncert chvál Piar
Music, Godzone Tour 2018, návšteva Mikuláša, chválový večer,
betlehemské svetlo, polnočná sv. omša, pohreb vdp. Teodora
Ferka.
Ekumenické: konferencia pre kresťanských služobníkov,
nová DNA škola kresťanského poradenstva, CAMPFEST,
betlehemské svetlo, chvály – Mládež pre Krista.

Rok 2018 přinesl zásadní posun ve fungování společenství
Člověk a Víra na Slovensku:
Máme první slovenskou členku žijící a působící
na Slovensku. Od 2018 má spolek tedy oficiálně svou
zástupkyni v SR. Je jí profesionální fotografka
Mária Švecová, působící převážně v okolí Levice. Mezi
uchazeči o vstup je dalších 5 zájemců (Bratislava, Košice
a jihozápadní Slovensko).
Spolek byl pozván k nafocení společné konference ČBK
a KBS v Nitře.
Proběhla první velká slovenská výstava v katedrále
sv. Martina v Bratislavě pod záštitou Mons. Stanislava
Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolity.
Proběhla i druhá větší výstava na Slovensku v domě
Quo Vadis v Bratislavě (3 měsíce).
Byly spuštěny slovenské webové stránky
www.clovekaviera.sk.
Celkem bylo nafoceno 41 katolických událostí.
V rámci ekumenické spolupráce bylo nafoceno
7 ekumenických událostí.

Personální obsazení
Od 2018 má spolek oficiálně první zástupkyni na Slovensku.
Je jí profesionální fotografka Mária Švecová, působící
převážně v okolí Levice.
Velmi aktivně zde působí také kolega Martin Štecher,
bydlící v příhraničí. Dlouhodobě na středním Slovensku
působí také jedna fotografka z jihu Čech.
Mezi uchazeči o vstup je dalších 5 zájemců (Bratislava,
Košice a jihozápadní Slovensko).

Místní pokrytí
Celkem byly nafoceny události ve 22 městech a obcích
Slovenska: Bratislava, Nitra, Trnava, Kráľova Lehota,
Levice, Beckov, Liptovský Mikuláš, Senec, Katarínka –
Dechtice, Fiľakovo, Kopčany, Hanušovce nad Topľou,
Dolný Smokovec, Veľké Rovné, Nová Dedina, Ladce, Banská
Bystrica, Hrčava, Považany, Živčáková – Turzovka, Zlaté
Moravce.

Workshop
V roce 2018 proběhl fotografický workshop v rámci vernisáže
výstavy v domě Quo Vadis.
Mediální spolupráce
Prohloubili jsme spolupráci s rádiem Lumen, TV Lux a navázali spolupráci s tiskovým oddělení KBS.

Tematické pokrytí
Celkem bylo v roce 2018 na Slovensku nafoceno 48 událostí
lokálního i celostátního významu:

Shrnutí
Během roku 2018 se spolek Člověk a Víra rozrostl
na Slovensko. To považujeme za logický a správný
krok v mezinárodní spolupráci. Od tohoto roku máme
na Slovensku jednu členku,
profesionální fotografku
a přihlášených dalších
5 zájemců. Byli jsme přizváni
na společnou konferenci
ČBK a KBS. V Bratislavě proběhly první dvě velké výstavy – v katedrále sv. Martina
a domě Quo Vadis.

Zpracoval:
Petr Polanský
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