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Návštěvní dny v SONS a TyfloCentru Semily 
 

POZOR - Pro měsíc duben až do odvolání 

platí tyto provozní doby!!! 
 

Pondělí      8:30 – 16:30        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 

semily@tyflocentrum-lb.cz      
 

 
Vlasta Křapková    736 679 515 

semily@tyflocentrum-lb.cz   

mailto:semily-odbocka@sons.cz
mailto:paldus@sons.cz
mailto:semily@tyflocentrum-lb.cz
mailto:semily@tyflocentrum-lb.cz


   3 

 
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 
 
NABÍZÍME svým klientům pomoc při registraci na  

očkování a s vyplněním sčítacího formuláře elektronicky.  

Po předešlé telefonické domluvě na pobočce. 
 

• 100,- Kč za hodinu. 
• Částka bude účtována  podle skutečně 

spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. 
Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k 
zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se 
poměrně krátí.  
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Aktuální informace k fungování TyfloCentra 

Vážení uživatelé našich služeb,  
V měsíci dubnu je možné poskytovat sociální služby. 
Zůstává však omezení počtem osob – setkávat se můžeme vždy 
nejvýše ve dvou – (jeden uživatel a jeden pracovník). 
Aktivity v rámci služby SAS probíhají převážně telefonicky, 
nebo po předešlé domluvě na pobočce. 
 
Oznámení: 
v hlavičce každého čísla naleznete nové aktuální emailové 
adresy na obě pracovnice Tyflocentra a je nyní stejné.  
Věříme, že budou spolehlivým spojením mezi námi a Vámi. 
 
Omezený režim platí i pro odbočku SONSu 
Pokud nedojde během dubna k očekávanému rozvolnění opatření 
k tlumení pandemie vyhlášených Vládou (nouzový stav, 
lockdown), bude i nadále platit omezený režim jako dosud. 
Provozní doba odbočky bude průběžně aktualizována a 
upravována v souladu s opatřeními k rozvolnění vyhlašovanými 
Vládou ČR, až po návrat do normálu, kdy bude platit provozní 
doba jako před koronakrizí. 
 
Důležitá sdělení: v odbočce jsou stále ještě k dispozici ZDARMA 
chirurgické roušky a dezinfekce na ruce poskytnuté členům 
SONS z Nadace prof. Vejdovského. Tato Nadace též poskytla, 
a z ústředí SONSu v Praze nám pro naše členy byly zaslány, 
respirátory FFP2. Tyto ochranné prostředky si lze po telefonické 
dohodě vyzvednout v klubovně vždy v pondělí od 9:00 - 16:00. 
Od pondělí 12. 4. 2021 je spuštěna další možnost registrace 
k očkování přes centrální rezervační systém pro další skupinu 
osob s chronickým onemocněním. Registrace bude probíhat 
prostřednictvím unikátního kódu stejně jako u první skupiny osob 
s chronickým onemocněním. Ve středu 14.dubna 2021 začala 
registrace na očkování proti Covid-19 pro osoby od 65 let (65+) 

https://crs.uzis.cz/
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Pálení čarodějnic:  

Historie a tradice svátku, který se slaví po celém světě 

Oblíbený svátek v mnoha zemích, na který se těší děti i 
dospělí. Na 30. dubna večer připadá pálení čarodějnic, které 
je také oslavou příchozího května a jara. Pálení čarodějnic 
nebo taktéž Filipojakubská noc se slaví nejen u nás, ale také 
v Německu, Velké Británii, Polsku Finsku i Švédsku. Víte ale, 
jak tento pohanský svátek vůbec vzniknul a jak se z něj stala 
naše lidová tradice? 

Pálení čarodějnic: o magické noci vládly zlé síly 

Pálení čarodějnic připadá z noci z 30. dubna na 1. května. 
Právě o této noci před svatým Filipem a Jakubem se věřilo, 
že se probouzí zlé síly, které vládnou větší silou, než kdy 
jindy během roku. Tyto síly měly především škodit lidem, 
kteří u sebe na ochranu nosili květ z kapradí nebo svěcenou 
svíčku. Věřilo se také, že se čarodějnice v tento den slétávají 
na sabat, tedy na velké shromáždění, kde se setkávaly se 
samotným ďáblem. Účelem sabatu bylo představit ďáblovi 
v podobě polo-kozla a poločlověka poslání čarodějnice, 
představení nových členek a také získání nových úkolů. 

Pálení čarodějnic: Proč se lidé čarodějnic báli? 

Před každým sabatem se čarodějnice natíraly kouzelnými 
mastmi, díky čemuž mohly létat na koštěti. Vždy se zvolila 
jedna čarodějnice, která vládla tanci a hostině. Lidé začali 
věřit, že ďábel může skrze čarodějnice uplatňovat svou sílu. 
A právě na ochranu před čarodějnicemi vzniklo několik 
praktik. Mezi hlavní ochranu patřilo pálení ohňů, což se 
dochovalo i dodnes. 

https://www.spektrumzdravi.cz/paleni-carodejnic
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CO DALŠÍHO ALE LIDÉ NA SVOU OCHRANU DĚLALI? 

• Obydlí lidé kropili svěcenou vodou 
• Před vrata se zapichovali pruty a pichlavé trní na 

poranění čarodějnice 
• Pod drn dávali lidé vejce 
• Kolem domu zapichovali vidle 
• Lidé u sebe nosili pytlíky s ochrannými bylinami 
• Za okna se dávaly posvěcené větvičky 

Pálení čarodějnic má několik označení. Ve středověku ji znal 
každý jako Filipojakubskou noc. V Německu se jí 
říká Valpružina noc, Keltové noc nazývali Beltine,  A ve 
Švédsku slaví lidé noc zvanou Valborg. Každá země slavící 
pálení čarodějnic má také své vlastní tradice a zvyky, které 
se se svátkem pojí. Jedno ale mají společné. Po celé zemi, 
ve velkých městech i na vesnicích, se zakládají velké 
hranice, které se zapálí. Nechybí hudba, jídlo, pití a zábava. 

Jak se slaví pálení čarodějnic v zahraničí? 

Co země, to jiné zvyky a jiný průběh tohoto svátku. 

ŠVÉDSKO 

Valborg slaví Švédové různě, podle části země. Všude ale 
hoří hranice, kterou odvážní lidé přeskakují. Hlavně 
v univerzitním městě Uppsala nebo Lund jsou oslavy bujaré 
a pojí se s kulturní složkou. Různé studentské pěvecké sbory 
vystupují v parcích, kde se griluje a popíjí. 

 

https://www.spektrumzdravi.cz/keltsky-svatek-beltaine-magicke-ritualy-pro-krasu-zdravi-i-rodinu
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DÁNSKO 

V Dánsku se jedná o Valborgsaften. Lidé věřili, že pokud 
zůstanou lidé přes noc na 1. května vzhůru, vyhnou se jim 
veškeré zlé síly. V některých částech země se staví májka, 
která symbolizuje plodnost. 

NĚMECKO 

Svátky vypadají u sousedů podobně jako u nás. Ovšem na 
venkově na jihu vypadá pálení čarodějnic spíše jako u nás 
na 1. dubna. Lidé na sebe totiž vymýšlejí různé vtípky a 
snaží se toho druhého nachytat. 

NORSKO 

Pálení čarodějnic se slaví především ve městě Tromso a 
svátek mají nejraději maturanti. Mnohem více se v Norsku 
slaví oslava Slunovratu. Ten je pro seveřany důležitý hlavně 
proto, že je nejdelší den a nejkratší noc. 

Tématické humorné okénko 
 

- Za mého mládí se dodržoval krásný lidový zvyk. V 
předvečer prvního máje jsme pálili čarodějnice.” 
„Tak to by se mělo rychle znovu zavést. Nějak se nám 
přemnožily.” 
 

- „Ty jsi ale byla včera opilá,” říká Helena den po 
tradičním pálení čarodějnic kamarádce. „Vtrhla jsi v 
hospodě do kumbálku, vzala koště a odletěla!” 
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Čarodějnická zaklínadla 
 

Čáry, Máry, Jamy Jam ať jsem žába než bys řekl Hamy, Ham. 
Kruci písek kyml lůja fix laudon žabákos. 
Čáry máry babička, ať je ze mě žabička. 
Vyleť hůlko do vzduch, ať se proměním v ropuchu. 
Čáry máry, kopule měsíčná ať se z tebe stane rosnička zelená. 
 
Čáry máry, čáry máry,  
čokolády na dvě káry! 
Hokus pokus, hokusy, 
velký bonbón do pusy! 
Já jsem malá kouzelnice, 
každý den znám kouzel více. 
Za rumovou pralinku 
začaruju maminku! 
Čáry máry, můří očka, 
ať je z tebe černá kočka! 
Já tě, mámo, vzápětí 
pusou zbavím prokletí! 

Zavírám, zavírám les, 
aby sem nikdo nevlez, 
ani kočka, ani pes. 
Vleze-li sem bába, 
ať je z ní žába. 
Vleze-li sem dědek, 
ať je z něho dudek. 
Vleze-li sem panna, 
ať je z ní srna. 
Vleze-li sem mládenec, 

ať je z něho mravenec. 
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