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Fotogra�a Laďka Skopalová má nejen talent, ale také dobré srdce. 
Své fotoobrazy, které můžete vidět v prostorách Krevního centra, 
prodává a celý výtěžek z každého fotoobrazu putuje na podporu Mobilního hospice 
Ondrášek. I vy si jej můžete zakoupit a pomoci Ondrášku splnit přání zůstat DOMA až 
do konce.

V případě, že se Vám některý z fotoobrazů zalíbí, můžete si ho zakoupit na sekretariátu 
Krevního centra. Cena jednoho fotoobrazu je 3 000 Kč. 

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU.

Zachytit tajnou myšlenku, mýtus, osud nebo pohádku. To vše dokáže Laďka Skopalová 
brilantněvyjádřit vlastní uměleckou zkratkou. Do jediného snímku poskládá příběh i neuvěřitelně 
silný emocionální náboj, který nenechává pozorovatele chladným. Vyvolává v něm naopak touhu 
klást další otázky. Dozvědět se, co a proč se stalo před tímto záběrem či po té, kdy se clona 
fotoaparátu uzavřela. Laďka Skopalová své fotoobrazy totiž sbírá a tvoří postupně jako listy herbáře. 
Nejprve ze všech možných úhlů zjišťuje, kdo stojí před objektivem a odkrývá jeho nejdůležitější 
insignie. 

Zjišťuje, co je pro daného člověka charakteristické a co skrývá hluboko uvnitř duše. A teprve v 
okamžiku, kdy se jí všechny střípky této mozaiky poskládají, vznikají její nejemotivnější záběry a 

fotoobrazy. Cílem autorky není zachycovat realitu klasickým 
reportážním způsobem. Realitu naopak zahaluje vlastními pocity a 
snovými fantaziemi. Výstava s názvem „Emotion World“ nyní 
představuje výběr z oceněných snímků právě z těchto tématických 
cyklů za posledních několik let.

Autorkou textu: Mgr. Věra Tůmová  

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. umožňuje nevyléčitelně nemocným dospělým i dětem umírat v kruhu 
svých blízkých, doma. Naše služby jsou pro pacienty zdarma. 

Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který tvoří lékaři, sestry, 
sociální pracovnice, fyzioterapeut, psycholog a duchovní. Všichni naši 
pacienti a jejich rodiny mají 24 hodin denně k dispozici pohotovostní 
číslo. Provozujeme také denní dětský stacionář. 

Působíme v Ostravě s dojezdovou vzdáleností do 30 km pro dospělé  
a v celém Moravskoslezském kraji pro děti. Ročně pečujeme přibližně 
o 150 dospělých a 20 dětských pacientů.        
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