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Návštěvní dny v SONS a TyfloCentru Semily 
 

POZOR změna pracovní doby Tyflocentra!!! 
 
Pondělí  8:30 - 16:30 hod. – SONS  
Úterý 8:00 – 12:00 hod. - TC 
Středa 8:00 - 16:00 hod. – SONS +TC  
Čtvrtek  8:00 - 16:00 hod. – SONS + TC 
Plánované akce i mimo klubovnu 
Pátek  zavřeno 
 
Kontakty:  SONS  488 577 840 
 
Pavel Paldus    778 441 502 
předseda  semily-odbocka@sons.cz    
  paldus@sons.cz  
 
Zuzana Podhajská  778 441 501  
místopředsedkyně 
 
Jiří Večerník   605 952 149, 778 702 400 
pracovník odbočky  vecernik@sons.cz    

 
Kontakty:   TyfloCentrum 488 577 840 
 
 
Zuzana Podhajská  737 788 199 

semily@tyflocentrum-lb.cz      
 

 
Vlasta Křapková    736 679 515 

semily@tyflocentrum-lb.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. 
 
Společenská kronika:  
V měsíci srpnu oslaví narozeniny: 
 
 Křapková Vlasta 
 

 Parisová Věra 
 
Přejeme Vám pevné zdraví, štěstí, hodně lásky a pohody. 

 

PRAVIDELNÁ SCHŮZKA RADY SONS 
 
Rada odbočky se sejde ke svému jednání 
 
ve středu  25.8. v 9:30 hod. v klubovně odbočky. 
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Aktuální informace k fungování TyfloCentra 

 
Milí uživatelé služeb TyfloCentra,  
 
momentálně je možné čerpat služby TC jak vzdáleně (online, 
telefonicky), tak také osobně. Kromě individuálních konzultací 
spouštíme již na červen některé aktivity ve skupinové podobě.  
 
Od 24. 5. 2021 se mohou bez dalších podmínek účastnit 
organizované akce 2 osoby uvnitř (+ zaměstnanci), 10 osob venku 
(+ zaměstnanci). Při doložení potřebných potvrzení (níže) je 
možné tento počet navýšit. O podrobnostech Vás budeme 
informovat osobně či telefonicky vždy pro konkrétní plánovanou 
akci.  
Program na měsíc srpen najdete na dalších stranách zpravodaje. 
V případě zájmu je nutné na každou vybranou aktivitu předem nahlásit 
svou účast.  
 
Pro možnost účastnit se organizovaných akcí ve větším počtu 
platí pro každého účastníka povinnost prokázat se jednou z těchto 
možností: 
 - potvrzení o prodělaném onemocnění COVID 19 -
v posledních 180 dnech 
 - potvrzení o ukončeném očkování 
 - potvrzení o PCR testu (ne starším než 7 dní) nebo antigenním testu 
(ne starším než 3 dny) z testovacího centra  
- potvrzení zaměstnavatele o negativním testu zaměstnance 
provedeném v zaměstnání 
-čestné prohlášení o provedeném samotestu s negativním výsledkem. 
Za prokázání se si klienti ručí sami - nevychází tedy z titulu 
poskytované služby.  
 
Ve vnitřních prostorách platí při poskytování sociálních služeb nutnost 
používat ochranu dýchacích cest. Venku při dodržení rozestupů 
respirátory ani roušky nutné nejsou.  
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SONS a TyfloCentrum Vás zvou na tyto akce:       

 

Na každou akci je nutné přihlásit svou účast!!! 
 

5.8.  Praha ZOO 

 Odjezd z vlakového nádraží v 6:01 hod.  

 Předpokládaný návrat v 17:56 hod.  

 

12.8.   Semily – Legiovlak 

 prohlídka věrné repliky legionářského vlaku  

 Společný odchod od Archivu v 11:00 hod. 

 

19.8. Jizerní Vtelno - Zámek Stráňov 

 Odjezd z autobusového nádraží v 8:50 hod.  

 Předpokládaný návrat v 17:04 hod. 

 

26.8.  Jilemnice  - zámek  

 + Opékání na Benecku 

 Odjezd z autobusového nádraží v 8:32 hod.  

 Předpokládaný návrat nejpozději v 18:25 hod. 
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Osvobození nevidomých posluchačů a diváků od 
rozhlasových a televizních poplatků 
  

Mnoho našich čtenářů je obeznámeno s faktem, že podle 
ustanovení § 4 odst. 1 písm. g) zákona o rozhlasových a 
televizních poplatcích a o změně některých zákonů (z. č. 
348/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jsou od poplatků 
osvobozeny: 

„osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s 
oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou 
osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy 
žijí společně v jedné domácnosti“ 

Někteří nevidomí jsou však zaskočeni, když se na ně Český 
rozhlas či Česká televize obrátí s výzvou, aby se přihlásili 
k placení zákonných koncesionářských poplatků. Rozhlas ani 
televize pochopitelně nemohou vědět o Vašem nároku na 
osvobození od poplatku, pokud jim tento nárok neoznámíte, a to 
formou čestného prohlášení.  Povinnost platit poplatek má každá 
domácnost, v níž bydlí osoba, která je alespoň jeden měsíc 
držitelem (nemusí být přímo vlastníkem) rozhlasového či 
televizního přijímače. Za takový přijímač se nepovažuje mobilní 

telefon, ani osobní počítač. 

Jak se Český rozhlas nebo Česká televize dozví, kdo je 
poplatníkem? 

Odpověď je jednoduchá, každý, kdo přihlásí odběrné místo 
elektrické energie, je potenciálním poplatníkem, jak je upraveno 
 ustanovením § 3 odst. 4 citovaného zákona: 

„Jestliže je fyzická osoba nebo právnická osoba, která není 
přihlášena v evidenci poplatníků rozhlasového poplatku nebo v 
evidenci poplatníků televizního poplatku, odběratelem elektřiny 
připojeným k distribuční soustavě, považuje se za poplatníka 
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rozhlasového a televizního poplatku s povinností platit, pokud 
Českému rozhlasu nebo České televizi (dále jen "provozovatel 
vysílání ze zákona") po jejich písemné výzvě neoznámí 
písemným čestným prohlášením opak, a to s účinností od 
marného uplynutí lhůty 30 dnů ode dne doručení této výzvy.“ 
Proto lze všem úplně či prakticky nevidomým, kteří žijí sami 
v domácnosti, popř. žijí v jedné domácnosti se stejně postiženými 
osobami, doporučit, aby samy aktivně Českému rozhlasu a 
České televizi oznámili, že mají nárok na osvobození od poplatku. 
Toto oznámení, jak bylo uvedeno, je možné učinit formou 
čestného prohlášení.  K prohlášení je možné (zákon to striktně 
nevyžaduje a polooficiální informace získané na call centrech 
Českého rozhlasu a České televize se v tomto diametrálně 
rozcházejí) připojit jako doklad svého nároku na osvobození kopii 
průkazu osoby se zdravotním postižením (ZTP/P), je-li v něm 
uveden symbol prakticky či úplně nevidomé osoby. Pokud ne, pak 
by v případě nutnosti bylo možné nárok doložit např. potvrzením 
lékaře. 

Jak osvobození uplatnit? 

V tomto směru by nejjednodušší situaci měli mít ti, kdo využívají 
k platbám za různé služby SIPO (Soustředěné inkasní platby 
obyvatelstva), provozované Českou poštou, s.p. Jak Český 
rozhlas, tak Česká televize deklarují, že uživatelé služby SIPO 
mohou veškeré záležitosti týkající se koncesionářských poplatků 
řešit přímo na pobočkách České pošty, ostatní koncesionáři pak 
řeší vše kolem poplatků, včetně nároku na osvobození, přímo 
s Českou televizí, resp. s Českým rozhlasem. Zde jsou telefonní 
kontakty, kde lze přímo s místy k tomu určený mi získat další 

informace: 

Call centrum rozhlasového poplatku: 

Tel.: 221 553 636 

Call centrum televizního poplatku: 

Tel.: 261 133 885 
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Náš recept:    Avokádová pomazánka 

Ingredience: 

o 1 ks cibule malá 

o 1 špetka soli 

o 1 stroužek česneku 

o 1 špetka pepře mletého 

o 1 ks citron 

o 1 balíček lučiny, nebo pomazánkové máslo 

o 1 ks avokádo 

 
Postup přípravy receptu: 

Avokádo rozpůlíme, vyjmeme pecku, oloupeme, dáme do 

misky, zakapeme citronovou šťávou, utřeme česnek, 

najemno nakrájíme cibulku, osolíme, opepříme, přidáme 

lučinu a vše v misce pomocí vidličky vypracujeme v 

pomazánku. 

Podáváme s pečivem a čerstvými lístky bazalky. Je to 

lahodná a rychlá večeře, případně pochoutka pro nečekanou 

návštěvu! 

      Přejeme dobrou chuť!!! 

   Vydali: SONS a TyfloCentrum Semily 


