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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 
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. 
 

Pro případné dobrovolné dárce uvádíme číslo 
účtu naší odbočky: 

3843741329/0800 
 
Společenská kronika: 

   V měsíci dubnu oslaví narozeniny: 
 
   Jaroslava Ducháčová 
   Jaroslava Jakubičková 
   Jiří Večerník 
   Iva Paldusová 
 V  Vladimír Kučera 
   Veronika Knoblochová 
 
Přejeme Vám pevné zdraví, štěstí, hodně lásky a 
pohody. 
 
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA RADY SONS 
Rada odbočky se sejde ke svému jednání 
ve středu 20.4. 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!!! 
* Případná změna programu vyhrazena. 
 
 

7.4. Nácvik sebeobsluhy 
Soutěž o ceny - pomazánky 
budeme vyrábět a hodnotit nejlepší pomazánky 
začátek od 12 hod. v klubovně 

 
14.4. Turnov - Bowling 
Odjezd z autobusového nádraží v 10.33 hod. 
Předpokládaný návrat do Semil v 15.18 hod.  

 
21.4. „Číslo a život“ 
Setkání s numeroložkou  
Začátek v klubovně od 12 hod.  
 

28.4.  Slaná – společný oběd  

s pěší zpáteční procházkou do Semil 
Odjezd z autobusového nádraží v 10.33 hod.  
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UPOZORNĚNÍ ČLENŮM 

 

Upozorňuji všechny členy semilské SONS, kteří ještě 
z jakéhokoliv důvodu nestihli uhradit členský 
příspěvek pro rok 2022, že členské příspěvky musí 
být uhrazeny vždy do konce 1. čtvrtletí daného 
roku, tj. do 31. března. Příspěvek pro rok 2022 
uhraďte buď osobně v sídle odbočky (průkaz člena 
pro potvrzení o úhradě s sebou) anebo převodem na 
běžný účet odbočky: 3843741329/0800 
Ve sdělení pro příjemce uveďte:  
členský příspěvek 2022 a své příjmení. 
 
Pavel Paldus 
předseda OO SONS ČR, z.s., Semily 
 

 Všem našim členům, klientům 
 
 a přátelům přejeme radostné prožití 
 
 Velikonočních svátků, 
 
 hodně zdraví 
 
 a jarní pohodu. 
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Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny 
SONS 03/2022 – vybíráme pro vás 

Sleva na jízdném pro invalidní důchodce III. stupně 

V letošním roce dojde k rozšíření kategorie cestujících, 
kteří mohou při cestování veřejnou hromadnou dopravou 
čerpat slevu na jízdném. Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P budou i 
nadále moci cestovat se 75 procentní slevou, průvodci držitelů 
průkazu ZTP/P budou i nadále cestovat bezplatně. Pobíratelé 
invalidního důchodu III. stupně budou moci cestovat 
regionálními a dálkovými vlaky a autobusy s 50 procentní 
slevou. Není však ještě zřejmé, jakým způsobem budou tito 
cestující prokazovat nárok na slevu, v současné době o tom 
vedou debatu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a 
Ministerstvo dopravy ČR. Právě z tohoto důvodu není zřejmé, 
od kdy začne sleva pro invalidní důchodce III. stupně platit. O 
výsledku jednání vás budeme informovat, jakmile s ním 
budeme obeznámeni.  

Dále mohou za sníženou cenu cestovat děti od 6 do 18 
let, případně studenti do 26 let a senioři starší 65 let, nově 
budou cestovat s 50 procentní slevou proti dřívější 75 procentní 
slevě. Všechny děti do 6 let budou od 1. dubna cestovat 
bezplatně, nezáleží přitom, kolik dětí vychází na jednu 
dospělou osobu, tak jak je tomu dnes. V městské hromadné 
dopravě si slevy pro vybrané skupiny určují samotné městské 
podniky. Při cestování v integrovaných dopravních systémech 
můžete pak slevu uplatnit pouze ve vnějších pásmech.  

Jak získat potvrzení o pobírání nebo výši důchodu  

zde stručně probereme vzhledem k tomu, že na infolinku 
ČSSZ se prý nedá bez problémů dovolat:  

▪ na počkání osobně po předložení dokladu totožnosti 
s sebou (nebo na základě plné moci s rodným číslem 
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příjemce důchodu) na jakémkoliv pracovišti správy 
sociálního zabezpečení,  

▪ na základě vlastnoručně podepsané písemné žádosti 
zaslané České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), 
Křížová 25, 225 08 Praha 5 

▪ na základě žádosti zaslané e-mailem, který však musí 
být podepsán uznávaným elektronickým podpisem, na 
emailovou adresu podatelny ČSSZ nebo Okresní správy 
sociálního zabezpečení (OSSZ), v Praze Pražské 
správy sociálního zabezpečení (PSSZ)  

▪ na základě žádosti zaslané prostřednictvím datové 
schránky do datové schránky ČSSZ, PSSZ nebo OSSZ 
(každá „SSZ“ má svoje vlastní ID schránky)  

▪ uživatelé datových schránek také prostřednictvím 
ePortálu ČSSZ pomocí služby „Potvrzení o výši a druhu 

pobíraného důchodu“ u tohoto způsobu odpadá psaní 
textu. 

Z pera naší nové členky… Výletové vyznání 
 
Františkánský klášter byl středobod našeho výletu do 
městečka Hostinné. Cestu jsme podnikli vlakem. Už tam 
začalo mé dobrodružství s úžasnou partou lidí, kteří jsou milí, 
vstřícní a velice soudržní. Řeklo by se, že v dnešním 
uspěchaném tempu života jsem se s těmito lidičkami cítila 
nadmíru klidně a dobře. Vlakem jsem opět jela po mnoha 
letech a jeho modernizace mne zaskočila. Když jsme došli 
na náměstí Hostinném, dlouze jsem se rozhlížela kolem 
dokola po jeho malebných podloubích. Na jedné 
z čtvercových stran mne zaujala nejvyšší stavba věže se 
dvěma kamennými obry. Tito obři jsou kladným symbolem 
tohoto městečka – jsou to jeho ochranitelé! V klášteře nás 
uvítal vstřícný mladý pán, který nás celým objektem provedl. 
Byl k nám velice milý a klidně nám povyprávěl o historii 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/vrat-vysi-druh-duchodu
https://eportal.cssz.cz/web/portal/vrat-vysi-druh-duchodu
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kláštera a jeho zakladateli. Měli jsme možnost obdivovat i 
překrásné vyřezávané betlémy. Ti co nemohou plně vnímat 
očima, měli, měli možnost si některé exponáty osahat. Tato 
prohlídka mne natolik upoutala, že se tam chci v budoucnu 
ještě někdy vrátit. Počkám si až moci zhlédnout i galerii 
umění, která je dosud uzavřena. Po prohlídce 
Františkánského kláštera jsme šli do hospůdky u Bicana na 
oběd. Bylo nás 13 lidí, tak nás usadili do malého salónku. 
Jídelníček měli rozmanitý, že bylo těžké vybírat. Nakonec 
jsem chuťové pohárky uspokojila a musím říct, že výborně. 
Všichni byli spokojení a říkali, že jim jejich vybrané jídlo moc 
chutnalo. Nálada celého výletu byla umocněna krásným 
počasím. Sluníčko svítilo do odpoledních hodin. Když jsme  
se vraceli opět na náměstí, hřálo nás do zad, i když byla 
zima a k tomu foukal čerstvý studený větřík. Do odjezdu nám 
zbývalo ještě dost času, tak jsme navštívili místní cukrárnu. 
Ta se pyšnila svými zákusky a poháry. Cukrárnička byla 
malá, ale útulná a my jsme se tam všichni vešli. U malých 
stolečků si každý dal malou sladkost a oceňoval jejich 
originalitu. Cestou na vlak se sluníčko schovalo a začali se 
honit mraky. Ale to už nikomu vůbec nevadilo.  Myslím si, že 
si všichni náramně užili. Já rozhodně. Na svůj první výlet 
s těmito pohodovými a milými lidičkami, budu upřímně 
dlouho vzpomínat. Bylo mi s nimi opravdu fajn a čím dál víc 
poznávám, jak se umí radovat ze života a smát se na svět 
svojí duší. Na závěr chci moc poděkovat Zuzce Podhajské, 
která tento výlet zajistila. Děkuji pracovnicím Tyflocentra a 
předsdovi SONSu, že mne tak bezprostředně přijali mezi 
sebe. Moc vám všem za to děkuji.    Marie 
          
Vydali: SONS a TyfloCentrum Semily 
 Pro své členy, klienty a příznivce – NEPRODEJNÉ! 


