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Návštěvní dny v SONS a TyfloCentru Semily 
 

POZOR - Pro měsíc leden až do odvolání 

platí tyto provozní doby!!! 
 

Pondělí      8 - 16            SONS 
Úterý          8 -16            TyfloCentrum 
Středa        8 -16            SONS 
Čtvrtek       8 -12            SONS 
Čtvrtek       12 -16          TyfloCentrum 
Pátek  -   TyfloCentrum  - Po předchozí domluvě!!! 
                    
Kontakty:  SONS  488 577 840 
 
Pavel Paldus    778 441 502 
předseda  semily-odbocka@sons.cz    
  paldus@sons.cz  
 
Zuzana Podhajská  778 441 501  
místopředsedkyně 
 
Kontakty:   TyfloCentrum 488 577 840 
 
 
Zuzana Podhajská  737 788 199 

podhajska@tyflocentrum.cz      
 

 
Vlasta Křapková    736 679 515 

semily@tyflocentrum.cz   

mailto:semily-odbocka@sons.cz
mailto:paldus@sons.cz
mailto:podhajska@tyflocentrum.cz
mailto:semily@tyflocentrum.cz
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MOTTO: 
 
Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; 
jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za 
sebe. Zásady našeho počínání jsou: 
svépomoc, partnerství, solidarita, úcta k lidské důstojnosti, 
svobodná volba, zdravý rozum. 
 
 

Pro případné dobrovolné dárce 
uvádíme číslo účtu naší odbočky: 

  3843741329/0800 
 
Společenská kronika:  
V měsíci lednu oslaví narozeniny:  
 
 Jana Nosková 
 
 Zdeněk Lánský 
  
 Kamila Hudská 
 
Přejeme Vám pevné zdraví, štěstí, hodně lásky a pohody. 
 
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA RADY SONS 
 
Rada odbočky se sejde ke svému jednání 
 
ve pondělí 25.1. 2021 od 9.30 hod. v klubovně odbočky. 
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SONS a TyfloCentrum Vás zvou na tyto akce:       

 

Upozorňujeme, že přednost mají 
uživatelé, kteří se přihlásí dříve. Maximální 
počet účastníků je omezen opět na šest!!! 

 
7.1. Novoroční posezení  
 Ohlédnutí se za rokem 2019 ve fotografii 
 Na tuto akci je nutné nahlásit účast!!! 
 Začátek v klubovně od 12 hod. 
 
14.1. Klubové posezení jinak 
 Zdravotní okénko 
 Na tuto akci je nutné nahlásit účast!!! 
 Začátek v klubovně od 12 hod. 
 

21.1. Nácvik sebeobsluhy - vaření 
       Na tuto akci je nutné nahlásit účast!!! 
       Začátek v klubovně od 12 hod. 
 
28.1. Nácvik motoriky – tvoření 
    Na tuto akci je nutné nahlásit účast!!! 
        Začátek v klubovně od 12 hod. 
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Od 21. prosince 2020 bude 
 

odbočka SONS a  
 

TyfloCentrum 
 

Semily uzavřena 
 

Pravidelný provoz bude obnoven od  
 

4. ledna 2021 
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Státní svátky v roce 2021 
 

1.1.         Pátek         Den obnovy samostatného          
    českého státu 
1.1.      Pátek        Nový rok  
2.4.      Pátek        Velký pátek 
5.4.      Pondělí     Velikonoční pondělí 
1.5.      Sobota Svátek práce 
8.5.      Sobota Den vítězství 
5.7.      Pondělí     Den slovanských věrozvěstů 
          Cyrila a Metoděje 
6.7.        Úterý Den upálení mistra Jana Husa 
28.9. Úterý Den české státnosti 
28.10. Čtvrtek Den vzniku samostatného  
    československého státu 
17.11. Středa Den boje za svobodu a  
    demokracii 
24.12. Pátek Štědrý den 
25.12. Sobota 1. svátek vánoční 
26.12. Neděle 2. svátek vánoční 
 
Česká republika má celkem 13 státních svátků.  
 
V roce 2021 připadnou na víkend 4 svátky.  
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Z tvorby naší členky:      Neupraveno! 
 
Tak zase po roce přicházejí 
vánoce  
pomaličku jen tak tichounce 
z nenáhla, přichází máma,  
říká, že přijde brzičko 
Advent, přišel ze školky 
náš malý špunt,   
zpívej, budou vánoce,  
zase po roce bude cukroví, 
budou zpívat v kostelích, 
bude ovoce mísa, pejsci 
Tvoji i náš kocourek 
Minďáček už se lísá, 
přicházejí Xenuška i ta 
stará  Irisa, 
kluzištěm bude koupaliště 
Sovinka, i řeka Nisa, 
za týden přijde Mikuláš, 
svatá Barborka i strašidélko 
Mulisák. 
jen krok jeden, bude štědrý 
den, bude salát, ryba, 
polévka i dárky, 
salátu si dám, bude i kapr, 
přijdu i k Vám, 
zazpívám v kostelíčku, 
dostanu dárek, včeličkám 
nadělí i strýček Marek, 
budeme s tetou u 
stromečku zpívat koledy, 
s pejsky ruce jako ledy, 

této navečer, padá sníh, co 
ho bude na zemi střeše i ve 
větvích. 
budeme dělat sněhuláky, 
této Jádo pojď ven taky, 
vezmi kamaše, čepici, 
rukavice,  
přijde velká metelice, 
postavíme kouli druhou 
třetí, 
už je tu sněhulák děti, 
Zuzka jede na saních ručky 
zebou, 
počkej sestřičko pojedu 
s Tebou, 
s dědou babi sáňkujeme, 
potom kaše dostaneme, 
chlebíček i masíčko, 
koukej táto mamičko. 
takhle vidíme, my děti 
maličký vánoc ličky. 
cesta dlouhá už vidím Marii 
Josefa Ježíška i jesličky, 
jak tam leží mimčo maličký, 
takový zrovna takový, jaký 
je v bříšku naší mamičky. 
přinesli jsme ti ježíšku,  
plenečky, lahvičku, peřinku 
i kožíšku, takhle zase po 
roce vidím já Emička, 
krásné horské vánoce  
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Úspěšné vkročení do nového roku 

 
přeje rada odbočky SONS 

 
a pracovnice TyfloCentra Semily 

 

 

Těšíme se na naše opětovné          

setkání v plném zdraví 

 

 
 
Vydali: SONS a TyfloCentrum Semily 

 
 

 
 

 


