
Podporují nás: 

 

    Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek 
      Oblastní odbočka Nový Jičín 
      Sokolovská 617/9, 741 01  Nový Jičín 
      tel.: +420 776 488 164 
     e-mail:  novyjicin-odbocka@sons.cz,  www.sonsnj.cz, www.facebook.com/sonsnj 

     IČ/DIČ: 65399447/ CZ65399447 
     č.ú.: 212092074/0300, ČSOB, a.s. 

        zapsaný v rejstříku spolků vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 7606. 
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Tisková zpráva  

k festivalu Dny umění nevidomých na Moravě „Novojičínsko“ 

Nevidím, vidíte mě? 
v Novém Jičíně 10. března 2017 

Potkáváte mě na ulici, někdy mě míjíte, jindy mě oslovíte s nabídkou pomoci. Litujete mě a 

nechtěli byste být ani na minutu v mé kůži. Chci vám dokázat, že jsem člověk jako vy. Mám svá přání, 

touhy, radosti, starosti, smutky i trápení. A především mám svůj talent.  

„I zrakově postižený člověk má světu co dát. Je schopen rozvinout svůj talent, najít způsob, jak 

vyniknout i přes tak závažný handicap, jakým částečná nebo úplná ztráta zraku bezpochyby je. Talent je 

dar a zrakově postižení lidé jej často dostanou do vínku. Musí překonávat více překážek, hledat nové 

způsoby jak dělat věci jinak. Píle, houževnatost a touha tvořit nese své ovoce. Přesvědčit se o tom můžete 

na již 23. ročníku festivalu Dny umění na Moravě,“ říká místopředsedkyně oblastní odbočky Sjednocené 

organizace nevidomých a slabozrakých v Novém Jičíně Hana Petrová. 

Festival Dny umění nevidomých na Moravě probíhá v období od dubna do září pravidelně již 22 

let. V roce 2017 se na Novojičínsku uskuteční tři hudební večery. V Kopřivnici, Novém Jičíně a Frenštátě 

pod Radhoštěm. V Novém Jičíně a ve Frenštátě bude vystavena sbírka reprodukcí obrazů zrakově 

postiženého malíře Jonathana Huxleyho.  

Termíny akcí: 

8. dubna 2017 od 17:00 Dům kultury Kopřivnice – Hudební večer – vystoupí KYKLOPBand – soubor 

těžce zrakově postižených hudebníků.  

28: dubna 2017 od 17:00 Modlitebna Českobratrské církve evangelické Nový Jičín – Zahájení 

výstavy britského zrakově postiženého malíře J. Huxleyho a Hudební večer - vystoupí nevidomý 

zpěvák Radek Žalud s klavírním doprovodem uznávaného klavíristy Sergeje Perepliatnyka. 

29. dubna 2017 od 17:00 Městské kulturní středisko Frenštát pod Radhoštěm – Hudební večer – 

vystoupí nevidomý zpěvák Radek Žalud v doprovodu uznávaného klavíristy Sergeje Perepliatnyka. 

Před vystoupením budou vystaveny i vybrané reprodukce zrakově postiženého malíře Jonathana 

Huxleyho. 

Oblastní odbočka SONS ČR, z. s. v Novém Jičíně 

je dobrovolné sdružení občanů se zrakovým postižením a jejich příznivců. Cílem organizace je 

vytvářet pro tyto občany prostor pro činnost zájmových skupin a klubů, pro kulturní, sportovní a jiné 

aktivní využívání volného času. Všem nevidomým a jinak těžce zrakově postiženým poskytujeme nejen 

sociální služby vedoucí k jejich integraci do společnosti.  

Více informací o činnosti SONS ČR, z. s. v Novém Jičíně naleznete na www.sonsnj.cz. Informace 

k festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, zejména k aktivitám realizovaným na Novojičínsku: 

http://www.sonsnj.cz/cz/DUN-2017 

mailto:novyjicin-odbocka@sons.cz
http://www.sonsnj.cz/
http://www.sonsnj.cz/
http://www.sonsnj.cz/cz/DUN-2017

