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Postup přípravy a průběh projektu: Idea projektu obsahovala dvě části – zapůjčení putovní 

fotografické výstavy iniciativy Pomáháme lidem na útěku a večer s prezentací fotografií a zkušeností 

z práce v uprchlických táborech. Se zapůjčením výstavních panelů a jejich instalací jsem měl předchozí 

zkušenost po organizaci benefičního koncertu a přednášky v Liberci dne 29. 9. 2016, obnášející 

transport panelů z místa předchozí instalace v Praze. Po vzniku idey umístění výstavy na 

Přírodovědecké fakultě UP jsem využil dříve nabyté kontakty a prostřednictvím internetu kontaktoval 

dané osoby. Přes zájem obou stran se však nepodařilo domluvit se na datu dopravy panelů a jejich 

vystavení v Olomouci s dočasným vystavovatelem v Brně dříve, než před 25. listopadem 2016. 

Tato komplikace žel znemožnila realizovat projekt v šíři původního záměru a rovněž pozdržela přípravu 

druhé části - prezentace vlastních fotografií a popis práce nezávislých dobrovolníků v 

provizorních uprchlických táborech v okolí srbského města Subotica. Akce proběhla dne 24. 11. 2016 

v čase 18:00 až 19:30 v zasedací místnosti č. 2.027 katedry Mezinárodních rozvojových studií v hlavní 

budově Přírodovědecké fakulty UP, jejíž rezervace a zapůjčení ovladače k projektoru byla předem 

dohodnuta s panem Jiřím Pánkem. Akce byla propagována jako událost na Facebooku v rozličných 

studijních skupinách, týkajících se Univerzity Palackého a spolku Udržitelný Palacký. Byly vytvořeny 

plakáty ve formátech A4 a A3, které byly umístěny na několik míst v hlavní budově Přírodovědecké 

fakulty, dále na katedru Geoinformatiky, menzy 17. listopadu, atria Pedagogické fakulty UP, na veřejné 

nástěnky Slovanského gymnázia a do centrální knihovny UP. U vstupu do místnosti byla kasička na 

dobrovolné vstupné. Obsah kasičky byl následně odeslán na transparentní účet iniciativy Pomáháme 

lidem na útěku; nejednalo se o registrovanou sbírku. Přednášky se zúčastnil jeden divák – student 

s aktivním zájmem o problematiku. To umožnilo obohacující diskusi a zasazení probíraného tématu do 

prostorového kontextu s využitím webových map, videí a fotografií. 


