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Návštěvní dny v SONS a TyfloCentru Semily 
 
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 
 
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 
 
 
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 říjnu oslaví narozeniny: 
 
 Vrtilka Luboš 
   
Přejeme Ti pevné zdraví, štěstí a hodně lásky.  
 
 
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA RADY SONS 
 
Rada odbočky se sejde ke svému jednání 
ve středu 19.10. 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 … 
 

6.10. Bowling v Turnově 
Odjezd z autobusového nádraží v 10.33 hod.  
Předpokládaný návrat do Semil v 15.18 hod. 

 
13.10. Roprachtice - rozhledna  
 a muzeum psacích strojů  
Odjezd z autobusového nádraží v 10.32 hod. 
Předpokládaný návrat nejpozději v 15.28 hod.  
 
20.10.  Praha – Národní muzeum 
Odjezd z vlakového nádraží v 6.01 hod.  
Předpokládaný návrat v 17.56 hod. 
 
26.10.  Rokytnice nad Jiz. - sejkory 
STŘEDA! 
V rámci nácviku sebeobsluhy si pochutnáme na 
sejkorách, které si společně vyrobíme…. 

Odjezd z autobusového nádraží v 9 hod.  
Předpokládaný návrat do Semil v 17 hod. 
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Připomínka: TyfloCentrum slaví 19. narozeniny 

Uteklo to jako voda a našemu TyfloCentru bude v nejbližších 
dnech tedy 9.10. 2022 už 19 let. V této souvislosti se na Vás 
obracíme s prosbou ve velkém časovém předstihu:  

Máte-li nějaký vzkaz či přání TyfloCentru k tomuto výročí, 
napište nám, zavolejte, nebo samozřejmě osobně sdělte při 
konání akcí. Máte-li zajímavou vzpomínku, která se váže 
k historii TC, připravte si ji, ať můžeme na příští dvacáté 
výročí připravit vzpomínkové odpoledne.  

Sbírka – Bílá pastelka 

 

 
 

Jako každoročně, tak i v letošním roce proběhne ve dnech 
10.-12. 10. 2022 na území celé ČR, ve více než 200 městech 
a obcích u příležitosti „Mezinárodního dne bílé hole“, kterým 
je 15. říjen. Bude to již 23. ročník. 
Pro naši semilskou oblastní odbočku budou v Semilech 
Sbírku pořádat studenti semilského waldorfského lycea.  
Za tuto aktivitu jim patří náš veliký dík. 
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Informace ze Sociálně-právní poradny 9/2022 

 

Aktuality, tentokrát z oblasti bydlení – stav k 16. 8. 2022 

 
Příspěvek na bydlení 

Od července je možné využít ve zjednodušené podobě 
jak elektronický formulář, který lze vyplnit na stránkách 
MPSV, tak i papírový formulář, který žadatelé podávají 
příslušnému pracovišti úřadu práce. Ministerstvo uvedlo, 
že v blízké době by mohli lidé na úřadech práce 
vyplňovat formulář s pomocí zaměstnanců potřebné 
údaje online. Dosud musel žadatel vždy k 1. červenci 
každého roku o příspěvek opakovaně formálně žádat, 
teď požádá jednou.  Dosud bylo také nutné dokládat 
každého čtvrt roku doklady k nákladům na bydlení a 
příjmům za předcházející kalendářní čtvrtletí. Nyní to 
bude jen jednou za půl roku, a to v dubnu a v říjnu, ale 
ne hned. Ve formuláři „Doklad o výši nákladů na bydlení“ 
platném od 1. 7. 2022 je stále jako rozhodné období 
uvedeno kalendářní čtvrtletí. "K prvnímu překlopení a 
přechodu na půlroční periodicitu dojde od ledna 2023“, 
říká ministerstvo. Změny v okruhu společně 
posuzovaných osob nebo změny právního titulu k bytu 
se ale i nadále budou dokládat čtvrtletně. Ruší se také 
povinnost jednotlivě rozepisovat měsíční zálohy na 
služby spojené s užíváním bytu jako je dodávka vody, 
odvoz odpadu, osvětlení společných prostor, provoz 
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výtahu atd. Ve  formuláři jsou teď už jen 4 kolonky: 1. 
Nájemné, 2. Plyn, 3. Elektřina, 4. 
Náklady za plnění poskytované s užíváním  bytu – ty 
tedy stačí vyčíslit celkově. Přílohy k žádosti dokládající 
právní vztah k bytu, výši příjmů žadatele případně 
společně posuzovaných osob a náklady na bydlení není 
nutné dokládat v originále - lze pouze zkopírovat, vyfotit 
či oskenovat nájemní případně podnájemní smlouvu, 
výplatní pásky nebo potvrzení od zaměstnavatele, 
vyúčtování nedoplatků a přeplatků služeb, bankovní 
výpisy, příjmové doklady, ústřižky složenek, doklady 
SIPO. 

Kromě příspěvku na bydlení a jednorázového příspěvku 
na dítě 5 000 Kč už teď lze žádat on-line i o rodičovský 
příspěvek. Postupně budou přibývat další dávky, první 
na řadě je přídavek na dítě. 

Úsporný energetický tarif 

bohužel od začátku provázely vzhledem k neurčitým 
informacím od vlády nejasnosti. Například v jednom 
televizním diskusním pořadu od moderátora zaznělo, že 
tomu nerozumějí ani v redakci. Nás samozřejmě zajímá 
výše a načasování slevy. To definitivně určí až nařízení 
vlády, které je zrovna ve zkráceném připomínkovém 
řízení a ještě neplatí.  Stav nyní v polovině srpna 2022 je 
následující: 

Podle vlády topná sezona spadá do roku 2022 i do roku 
2023, takže pro rok 2022 se uvolní z peněz vyčleněných 
na tuto pomoc přibližně jen jednu čtvrtina a 
pravděpodobně zatím jen na elektřinu, což bylo 
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vysvětleno tak, že elektřinu odebírá každý. Jaká částka 
je to v praxi na jedno odběrné místo, teď není možné říci. 
Rozptyl odhadů je od dvou do sedmnácti tisíc. 
Samozřejmě jde ale jen o jednorázovou částku, nikoliv 
měsíční.  Úsporný tarif je určený jen pro domácnosti, 
nevztahuje se tedy na firmy, dále na rekreační 
nemovitosti využívající takzvaný víkendový tarif elektřiny 
a na dobíjecí stanice pro auta s elektrickým pohonem. 
Sleva se promítne automaticky, prostřednictvím 
dodavatele elektřiny, a měla by se o ni snížit už říjnová 
záloha. Další tři čtvrtiny pomoci by měly doputovat 
k adresátům snad v dubnu 2023 a kromě odběratelů 
elektřiny se budou týkat i odběratelů plynu, těch, kteří 
vytápějí dálkově prostřednictvím centrálních tepláren a 
těch, kteří vytápějí v domácích kotelnách.  Zcela jisté je 
alespoň to, že vláda od října 2022 zruší všem bez rozdílu 
povinnost platit v ceně elektřiny tzv. příspěvek na výrobu 
z obnovitelných zdrojů energie. Z těchto příspěvků, které 
platí každý spotřebitel elektřiny, se dotuje výkupní cena 
energie z obnovitelných zdrojů. Příspěvek se počítá z 
kapacity hlavního jističe, u běžné domácnosti jde řádově 
o stokoruny a má zákonný strop 599,- Kč (495,- Kč bez 
DPH) za každou spotřebovanou megawatthodinu. 

 
 
 

 

Vydali: SONS a TyfloCentrum Semily Pro své členy, 

klienty a příznivce – NEPRODEJNÉ! 
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