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slavnostní koncert 
SONS ČR, z. s.24. 
Pozvánka na

3. 12. 2017, 19:30 hod.  
Španělský sál Pražského hradu

December 3rd 2017, 7:30 p.m.  
Spanish Hall, Prague Castle



U příležitosti Mezinárodního dne zdravotně 
postižených a ke 100. výročí založení Lions-Clubu  
pořádá Sjednocená organizace nevidomých  
a slabozrakých ČR, z. s. ve Španělském sále  
Pražského hradu 3. 12. 2017 v 19:30 hodin  
24. slavnostní koncert umělců se zrakovým 
postižením. 

Zve Vás prezident SONS ČR 

Václav Polášek

Prosíme o potvrzení rezervace vstupenek   
u SONS ČR, z. s., Krakovská 21, 110 00  Praha 1 
tel.: +420 221 462 454, e-mail: polnarova@sons.cz

Před zahájením koncertu bude předána Cena  
ministra zdravotnictví za práci ve prospěch 
zdravotně postižených občanů a Cena ministra 
zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče. 

Vážení a milí hosté,

vítejte na 24. slavnostním koncertě zrakově 
postižených sólistů a Komorního orchestru Czech 
Virtuosi. Koncert pořádá u příležitosti Mezinárodního 
dne zdravotně postižených a ke 100. výročí založení 
celosvětového dobročinného hnutí Lions-Club 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 
ČR, zapsaný spolek.

SONS ČR, z. s. je svépomocná, dobročinná organizace, 
která prosazuje práva a zájmy nevidomých  
a slabozrakých občanů. Navazuje na tradice českého 
a evropského slepeckého hnutí, zejména na odkaz 
českých a moravských slepeckých spolků, působících 
do roku 1948, v moderní době pak na činnost České 
unie nevidomých a slabozrakých, jejímž sloučením 
se Společností nevidomých a slabozrakých v roce 
1996 vznikla. Čilá výměna zkušeností se slepeckými 
organizacemi ve světě je jednou z trvalých aktivit SONS 
ČR, z. s. SONS spolu s dceřinými obecně prospěšnými 
společnostmi Tyfloservis a krajskými Tyflocentry 
poskytuje zrakově postiženým spoluobčanům širokou 
škálu odborných služeb.

Pozvání na číši vína v Rothmayerově sále.

I extend my cordial invitation to the 24th Gala Concert 
given annually by Czech Blind United on the occasion of 
the International Day of the Disabled; this year, we also 
commemorate the 100th anniversary of establishing 
the world-wide Knights of the Blind charity, the Lions-
-Club. Date, Time and Venue: December 3rd, 2017, 7:30 
p.m., Spanish Hall, Prague Castle.

Václav Polášek,

President, Czech Blind United

Tickets are available from: 
SONS CR, z. s., Krakovská 21, 110 00 Praha 1 
Phone: +420 221 462 454, Email: polnarova@sons.cz

A long-standing tradition has it that prior to the  
concert, Minister of Health  of the Czech Republic  
presents two prominent awards:  Working for the 
Benefit of the Disabled Ministerial Annual Award and  
Social Health Care Advancement Award.

Ladies and gentlemen,

Welcome to the 24th Gala concert of visually impaired 
soloists and Czech Virtuosi Orchestra given by Czech 
Blind United (SONS ČR) on the occasion of the 
International Day of the Disabled and to commemorate 
the 100th anniversary of founding the world-wide 
Knights of the Blind movement, the Lions-Club. Czech 
Blind United is a self-help, charitable civic association 
advancing rights and interests of the blind of this country. 
It draws on the traditions of both Czech and European 
movement of the blind, in particular, on the heritage of 
Bohemian and Moravian associations of the blind acting 
before the Communist takeover of 1948; the organization 
has been modeled after Czech Blind & Partially-Sighted 
Union, the first true representative of the blind in modern 
times, which was transformed into Czech Blind United 
in 1996 by incorporating Society of the Blind & Partially-
sighted of the Czech Republic. Czech Blind United is a full 
member of European Blind Union and World Blind Union, 
prominent stakeholders in the field of both European 
and world disability policymaking. Hand-in-hand with its 
subsidiary social enterprises Tyfloservis and regional 
Tyflocenters, Czech Blind United provides a wide range of 
blindness-related services.

You are cordially  invited to endjoy a glass of wine  
in Rothmayer’s Hall.

Účinkují / Performers

Komorní orchestr Czech Virtuosi 
Czech Virtuosi Chamber Orchestra

Ondřej Vrabec  
dirigent/conductor

Katharine Risdon 
flétna/flute

Milan Arner 
klarinet/clarinet

Ráchel Skleničková 
klavír/piano


