
 
 
 

 

 
 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek 

◼  adresa: Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1 ◼  tel: +420 221 462 462   
◼  e-mail: sons@sons.cz  ◼  www.sons.cz ◼  IČ/DIČ: 65399447/ CZ65399447  
◼  číslo účtu: 9138014/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
◼  zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 7606 
 

Bílá pastelka 

◼  veřejná sbírka na podporu speciálních služeb pro nevidomé a slabozraké  
◼  www.bilapastelka.cz, ◼ facebook.com/bilapastelka   
◼  sbírkový účet: 8888332222/0800 
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Dům služeb pro nevidomé otevře své dveře všem návštěvníkům na 
svatého Martina. 

 
Den otevřených dveří v Domě služeb pro nevidomé v Krakovské 21 v centru Prahy se letos koná 
11. listopadu od 9:00 do 17:00 hodin a nabídne návštěvníkům poprvé i haptickou výstavu „Zoo všemi 
smysly“. 
Po celý den bude k vidění každodenní práce lidí, kteří pomáhají zrakově hendikepovaným vést samostatný 
a nezávislý život. Návštěvníci se budou moci seznámit s fungováním pořádajících organizací, nahlédnout 
do počítačové učebny a vyzkoušet si speciální programy pro nevidomé, zjistit jaké jsou navigační systémy 
orientace na ulici nebo si prohlédnout pomůcky pro samostatný život lidí se zrakovým postižením. Dále 
pak je připravena možnost vyzkoušet si speciální zvukovou střelbu, deskové hry pro nevidomé, chůzi 
s bílou holí nebo běžné dovednosti denní potřeby bez zrakové kontroly ve cvičné kuchyňce.  

Letošní novinkou je unikátní haptická výstava, kterou nejen nevidomým přináší Zoologická zahrada 
hlavního města Prahy. A co to znamená? Jen pomocí hmatu můžete zkoumat nejrůznější přírodniny a 
hádat, co se za nimi ukrývá.  
Zdaleka to však není vše, co Den otevřených dveří nabízí, ostatně stačí v tento den do Krakovské zajít a 
poznat vše nejen na vlastní oči. 
Další den otevřených dveří připravila Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. ve 
spolupráci s Tyfloservisem, TyfloCentrem Praha a za podpory pražské zoologické zahrady. První dvě 
organizace letos slaví jubilea, SONS ČR, z. s. své 25. narozeniny a Tyfloservis dokonce již kulaté 30tiny.  
Více o našich organizacích se můžete dozvědět na webových stránkách: 
www.sons.cz  www.praha.tyflocentrum.cz    www.tyfloservis.cz   www.bilapastelka.cz  
 
Kontakt pro tisk:  
Mgr. Veronika Pokorná 
výkonná ředitelka SONS 
e-mail: pokorna@sons.cz 
tel. 602 685 770 
 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek 
Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1 
IČO: 65399447, DIČ: CZ65399447 
 
Bc. Karolina Gašparová 
metodik Tyfloservisu pro oblast FR a PR 
e-mail: gasparova@tyfloservis.cz 
tel. 608 572 383 
 
Tyfloservis, obecně prospěšná společnost  
Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1 
IČO: 26200481, DIČ: CZ26200481 
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