Tisková zpráva – Výstava fotografií Ing. Pavla Hradila.
Sedlčany – Městská knihovna. Od 5. 5. 2005 až do 8. 6. 2005 máte jedinečnou možnost navštívit výstavu černobílých reportážních fotografií sedlčanského fotografa Ing. Pavla Hradila. Výstava bude přístupná v provozní době knihovny. Pan Hradil se díky své nemoci pohybuje již mnoho let s pomocí invalidního vozíčku. O to však je jeho umělecká výpověď zajímavější. Zúčastnil se i mnoha fotografických soutěží pro postižené, ve kterých byl úspěšný. V loňském roce daroval dvě své fotografie na aukci, která proběhla v Městské knihovně Sedlčany a jejíž výtěžek byl věnován dětskému hospicu v Malejovicích.
Autor fotografií se narodil 25. 7. 1958 a trvale žije v Sedlčanech. Fotografuje od r. 1974. V létech 1973 až 1988 vystudoval a poté pracoval v Praze. V roce 1987 zahájil studium fotografie na Pražské fotografické škole. Ke konci tohoto období onemocněl sklerozou miltiplex. Fotosoutěže obesílá od počátku osmdesátých let. Od roku 1991 je odkázán na invalidní vozík, ale fotografování i nadále zůstává jeho koníčkem. V roce 1992 se stal členem Fotoinvaklubu ČR v Plzni, kde se účastní nejrůznějších činností. Ve fotosoutěžích „Život“ se každoročně umisťuje v kategorii černobílé fotografie na předních místech. Za největší úspěchy poslední doby považuje první a druhé místo v kategorii zdravotně postižených ve fotosoutěži „Život nejen na kolech“ pořádané jako součást mezinárodního veletrhu zdravotních pomůcek v Brně. Z této soutěže si také odnesl pohár Ministerstva kultury ČR za absolutní vítězství bez rozdílu kategorií. Stejného úspěchu dosáhl i v následujícím roce. V současné době se výhradně věnuje fotografii černobílé, kterou s pomocí dokáže sám zpracovávat.
Vernisáž výstavy se uskuteční 5. 5. 2005 v 18 hod. v prostorách Městské knihovny Sedlčany.Účast na vernisáži mimo jiné přislíbil i JUDr. Jan Hutař, ředitel legislativního odboru Národní rady zdravotně postižených, autor právních publikací pro zdravotně postižené, který také přednáší na katedře speciální pedagogiky PedF UK a je členem různých mezinárodních organizací zdravotně postižených.
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