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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   

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

Pro případné dobrovolné dárce uvádíme číslo 
účtu naší odbočky: 

3843741329/0800 
 
Společenská kronika: 

V měsíci únoru oslaví narozeniny: 
 
 Hana Gajdošová 
 
 Anna Hanušová 
 
 Ludmila Rigerová 

 
Přejeme Vám pevné zdraví, štěstí, hodně lásky a 
pohody. 
 
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA RADY SONS 
Rada odbočky se sejde ke svému jednání 
ve středu 23.2.  v 8:00 hod. v klubovně odbočky. 
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SONS a TyfloCentrum Vás zvou na tyto akce:       

Na každou akci je nutné přihlásit svou účast!!! 
Při klubových aktivitách je nutné mít respirátor! 

3.2.  Hostinné  

Františkánský klášter a výstava betlémů 

Odjezd z vlakového nádraží v 7.57 hod.  

Předpokládaný návrat v 15.57 hod.  

10.2.  Nácvik motoriky 

vyrobíme si obrázek ze zrnkové kávy a  

Valentýnské zápichy 

začátek v klubovně od 12 hod.  

17.2.  Turnov -  bowling 

odjezd z autobusového nádraží v 10.33 hod.   

Předpokládaný návrat do Semil v 15.18 hod. 

24.2.  Nácvik sebeobsluhy 

upečeme si palačinky na sladko i na slano  

začátek v klubovně od 12 hod.  
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Masopust 

Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto 
období (fašank, fašanky, končiny, bláznivé dny, 
konec masopustu), byl pro lidi v minulosti oficiálním 
svátkem hodování, během kterého bylo třeba se 
dosyta najíst. Zatímco jeho počátek, který nastává po 
svátku Tří králů (6. ledna), má pevné datum, tak jeho 
konec na Popeleční středu je závislý na 
datu Velikonoc. Pak následoval dlouhý 
čtyřicetidenní půst. V době masopustu se na 
královském dvoře konaly hostiny, ve městech 
tancovačky, na vesnici vepřové hody. Těm, kdo se 
slávy nezúčastnil, se posílala bohatá výslužka, kdysi 
na Moravě zvaná „šperky“ a v Čechách „zabijačka“. 
Výslužka většinou obsahovala ostatky, huspeninu, 
klobásy, jelítka, jitrnice, ovar, škvarky. 

Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy 
ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k 
rozchodu. Druhý den (na Popeleční středu) 
naposledy se konzumovaly mastné rohlíky s kávou 
nebo mlékem, dopoledne ještě byla 
povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní, 
což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, 
vařená krupice, pečené brambory. 

 

Koná se 12. 2. 2022 např. na Dlaskově Statku. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99i_kr%C3%A1lov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/6._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Popele%C4%8Dn%C3%AD_st%C5%99eda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFst
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Popele%C4%8Dn%C3%AD_st%C5%99eda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rycht%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%99alka
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFst
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Co%C4%8Dka_jedl%C3%A1
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Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní 
poradny SONS 01/2022 

 
Změny v dávkách a jiných oblastech, 

které nastaly od 1. ledna 2022 

Valorizace důchodů 

 
Všechny druhy důchodů se od 1. ledna 2022 zvyšují 
takto:  
- základní výměra na 3 900 Kč měsíčně  
- procentní výměra o 1,3 % měsíčně  
- paušální příplatek k důchodu 300 Kč měsíčně  

 

Příklad: 
Dosavadní základní výměra důchodu je 3 550 Kč a procentní 
výměra je 12 000 Kč. Od roku 2022 se základní výměra 
zvýší na 3 900 Kč a procentní výměra se zvýší o 1,3 % 

z 12 000 Kč, tj. o 156 Kč na 12 156 Kč, s příplatkem 300 Kč 
pak na 12 456 Kč. Nově tedy důchod bude činit měsíčně 
16 356 Kč = 3 900 Kč + 12 456 Kč.  
V případě souběhu nároku na výplatu více důchodů však 
příplatek 300 Kč náleží pouze jednou.   
Zvýšení se týká důchodů splatných po 31. prosinci 2021.  Na 
rozdíl od předcházejících let zvýšení důchodů nenáleží až od 
splátky důchodu splatné v lednu, ale na základě změny 
zákona o důchodovém pojištění již od 1. ledna 2022.  
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S přihlédnutím k tomu příjemci důchodů obdrží ještě doplatek 
valorizačního zvýšení za období od 1. ledna 2022 do dne 
předcházejícího dni, kdy je splatný důchod za leden, který 
ČSSZ vyplatí ve stejném termínu jako lednový důchod. Všem 
důchodcům zašle ČSSZ na jejich adresu v období od 
poloviny prosince 2021 do poloviny ledna 2022 písemné 
oznámení o zvýšení důchodu obyčejným dopisem. 
 

Důležité upozornění:  

Prošlo už tzv. výchovné k důchodu vždy pro jednoho z rodičů 
ve výši 500 Kč za jedno vychované dítě, maximálně však 
1 500 Kč za tři děti. Tato úprava ale platí až od roku 2023 a 
žádosti bude možno podávat nejdříve od září 2022. Proto se 
výchovným nyní zabývat nebudeme a probereme je 
podrobně, až bude aktuální. Je zde totiž stále určitá 
možnost, že nová vláda tuto novinku v rámci větších změn 
v důchodovém pojištění změní nebo dokonce zruší. Zásluhy 
za výchovu dětí by ale v principu zachovány být měly.  
 

Hole  

Od 1. ledna 2022 mají nevidomí a slabozrací nárok až na 3 
bílé či červenobílé hole za rok, navíc oproti stavu v období od 
1. prosince 2019 do 31. prosince 2021 bude příspěvek od 
zdravotní pojišťovny dosahovat plné výše, uživatel tedy 
nemusí hradit žádný doplatek. Výše úhrad jsou stanoveny 
vyhláškou následovně:  
. opěrné bílé hole: 435 Kč bez DPH 
. signalizační a orientační bílé hole: 807 Kč bez DPH 
. červenobílé hole pro hluchoslepé: 807 Kč bez DPH 
Více informací naleznete v Informacích ze SPP 11/2021. 
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Řízení o průkazu osob se zdravotním postižením  

Od ledna 2022 Úřad práce bude povinen 90 dnů předem 
písemně upozornit každého držitele o skončení platnosti 
průkazu. Blíže Informace 5/2021. 
 

NĚKTERÉ DALŠÍ ZMĚNY 

Minimální měsíční mzda od ledna 2022 činí 16 200 Kč, 
hodinová činí 96,40 Kč. Podrobněji Informace 12/2021. 
Základní sleva na dani na poplatníka se pro rok 2022 zvýší z 
27 840 Kč na 30 840 Kč. Zvýší se také daňové zvýhodnění 
na druhé dítě na 22 320 Kč ročně, na třetí a každé další dítě 
pak na 27 840 Kč ročně, a to zpětně od začátku roku 2021. 
Novela energetického zákona (z. č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích), o jejímž zdánlivě nekonečném 
projednávání jsme psali již v Informacích 6/2019 a 6/2020, 
zreguluje činnost tzv. energošmejdů. Více v některém příštím 
článku. Česká národní banka ukončí od 1. července 
2022 platnost starších bankovek v hodnotě 100, 200, 500, 
1000 a 2000 Kč z let 1995 až 1999. Jde o bankovky, které 
poznáte zejména podle toho, že mají užší ochranný proužek 
než ty novější. Nebude s nimi již možné platit, ale 
samozřejmě je lze i potom měnit a pro výměnu není 
stanoven žádný časový limit. 
 
Za Sociálně právní poradnu vše nejlepší v Novém roce přejí  
   Václava Baudišová a Nicole Fryčová 

 
 Vydali: SONS a TyfloCentrum Semily 

  Pro své členy, klienty a příznivce – NEPRODEJNÉ! 


