
 
Tisková zpráva ze dne 9. srpna 2017 

    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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Nevidomí  za volantem 
aneb Jí zdy poslepu. 

Každý den usedáte za volant svého automobilu, abyste se dopravili tam, kam 

potřebujete. Do práce, na nákup, odvézt děti do školy, školky, do kroužků, na výlet, na 

dovolenou. Je to pro vás tak samozřejmá činnost, kterou už ani nevnímáte. Usnadňuje 

a zrychluje vám život, šetří čas.  

„Pro nás zrakově postižené a nevidomé je tato činnost naprosto zapovězená. Snad pro 

ten pocit svobody, adrenalin z rychlosti nebo jen díky touze být jako ostatní a mít alespoň 

na chvilku prostřednictvím volantu život ve svých rukou, nás řízení auta tolik láká,“ říká 

místopředsedkyně Oblastní odbočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých 

v Novém Jičíně Hana Petrová. 

A dodává: “Mezi našimi klienty jsou i lidé, kteří dříve auto řídili a kvůli poškození zraku 

o tuto možnost přišli. I ti si rádi připomenou, jaké to je usednout za volant.“ 

V sobotu 26. srpna 2017 od 9:00 – 13:00 hodin se na Ostravském letišti v prostorách 

půjčovny motokár PSkart v Albrechtičkách uskuteční Jízdy poslepu. Jde o zážitkový 

kurz řízení motorového vozidla pro zrakově postižené pod vedením instruktorů autoškol. 

Akce se uskutečnila již v loňském roce a pro velký zájem klientů Oblastní odbočky 

Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Novém Jičíně se organizátoři 

Martin Hyvnar a Hana Petrová rozhodli tento zážitek zopakovat. Článek z loňského roku 

s odkazy na fotogalerii a videa naleznete zde: www.sonsnj.cz/cz/jizda-poslepu-clanek 

„Tato akce, stejně jako v loňském roce, proběhne díky vstřícnému postoji Ostravského 

letiště, které nám velmi ochotně propůjčilo část letištní plochy. Poděkování patří i panu 

Petru Sklenákovi, majiteli půjčovny motokár PSkart, který nám umožnil využít zázemí 

půjčovny. Naše největší poděkování patří panu Ladislavu Kletenskému, Petru Kočímu 

a Jiřímu Ohnůtkovi, provozovatelům autoškol v Příboře a Kopřivnici, kteří dovolí usednout 

za volant svých vozů téměř nebo úplně nevidomým a pokusí se je naučit řídit automobil.“ 

Martin Hyvnar, předseda Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. v Novém Jičíně 
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