Listopad - 2020
ZPRAVODAJ SONS A TYFLOCENTRA SEMILY
Archivní 570, Semily, tel.: 488 577 840
e-mail: semily-odbocka@sons.cz
web: www.sons-semily.info a www.sons.cz/semily
e-mail: semily@tyflocentrum.cz
web: www.liberec.tyflocentrum.cz

Návštěvní dny v SONS a TyfloCentru Semily
Pondělí 8:30 - 16:30 hod. – SONS + TC do 16 hod.
Úterý
zavřeno
Středa
8:00 - 16:00 hod. – SONS +TC do 12:00 hod.
Čtvrtek
8:00 - 16:00 hod. – SONS + TC
Plánované akce i mimo klubovnu
Pátek
zavřeno
Kontakty:

SONS

488 577 840

Pavel Paldus
předseda

778 441 502
semily-odbocka@sons.cz
paldus@sons.cz

Zuzana Podhajská
místopředsedkyně

778 441 501

Jiří Večerník
pracovník odbočky

605 952 149
vecernik@sons.cz

Kontakty: TyfloCentrum

488 577 840

Zuzana Podhajská

737 788 199
podhajska@tyflocentrum.cz

Vlasta Křapková

736 679 515
semily@tyflocentrum.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 listopadu oslaví narozeniny:
Věra Martinová
Petr Palounek
Přejeme Vám pevné zdraví, štěstí, hodně lásky a pohody.
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA RADY SONS
Rada odbočky se sejde ke svému jednání
v pondělí 23.11 od 9.30 hod. v klubovně odbočky
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Důležité informace:

Provoz TC Semily v nouzovém stavu
Po dobu nouzového stavu jsme pro Vás k dispozici osobně
pouze po předchozí individuální telefonické či emailové
domluvě.
Služba PPS je nadále zachována, ale objednání je v této
době nutné 7 dní předem.
V dalších vydáních zpravodaje, která Vám nyní budeme
zasílat častěji, Vás budeme dle aktuální epidemiologické
situace informovat o programu aktivit TC na měsíce listopad
a prosinec 2020.
Pokud máte jakoukoli nejasnost nebo potřebujete více
informací, určitě se na nás obraťte nejlépe telefonicky.
Děkujeme za pochopení.

SONS – Omezený provoz
Od pondělí 26.10.2020 až do odvolání je provoz odbočky
omezeně zajištěn a odbočka bude otevřena
vždy v pondělí 8:30 – 16:30

Osobní návštěvu v sídle odbočky je
nezbytné dohodnout předem
Vstup pouze s rouškou na obličeji!
V případě zájmu o poskytnutí služby nebo získání
dalších informací kontaktujte pracovníky naší odbočky.
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Hádanky
Co to je? – zeptáme se po telefonu…
Její hlava? Ta je němá! Pak břicho, ocas... víc
už nemá. Však kam by taky chodila vždyť na
poušti by nežila...
Chodí v koruně, král není, nosí ostruhy, rytíř
není. Má šavli, husar není, k ránu budívá,
ponocný není. Kdo je to?
Heboučké je jako z vaty, kožíšek má
mourovatý. Co je to?
Má to oči jako kočka, má to ocas jako kočka,
mňouká to jako kočka, a není to kočka?
Ve zdi díra, mlsám sýra, to jsem celá já. Mám
dvě očka, pozor kočka, ouška šedivá.
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Automuzeum = Muzeum Soc. vozů
Dne 1.10. 2020 jsme navštívili automuzeum
v Železném Brodě.
Sídlí v prostorách bývalé Kolory. U vstupu nás přivítal
p. Janoušek ze Semil. Ptala jsem se na předem
domluveného průvodce, který bohužel nepřišel. Asi
zapomněl, že slíbil naší skupince nevidomých a
slabozrakých výklad, jelikož nemají na vystavených
vozech popisky, které by přečetl doprovod. O nic
jsme ale nepřišli. Protože po nás již nikdo nepřišel,
ochotný pan Janoušek procházel s námi. Skoro ke
každému vystavenému vozu, a že jich tam mají tři
haly, (od motocyklů, přes osobní až po nákladní
vozy, Veřejnou bezpečnost, hasiče, vojenské a další
vozidla z 50. - 80. let), řekl historii, jak ho do sbírky
získali a také příběh jaký s ním majitelé zažily. Bylo
poznat jaký je to jeho velký koníček. Z půl hodinové
prohlídky, jak uvádějí v prospektech, bylo dvě a půl
hodiny zajímavého, vtipného a poučného povídání
s odpovědí na každý náš dotaz. Všem bych
doporučila toto muzeum navštívit. Odcházeli jsme
velice spokojeni, zavzpomínali jsme na auta, která si
pamatujeme na silnicích…. Děkujeme p. Janouškovi
za přenesení se na Československé silnice druhé
poloviny minulého století
Za SONS a TyfloCentrum Vlasta Křapková
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Z tvorby naši členky:

Podzimní listí také podzimní den v naší školce
básnička pro děti do školky
listy na zem padají

po spaníčku svačina

ptáčci nám odlétají

nebo po svačině,

my barvíme na papír

až někdo pro nás přijde,

ovoce, listí, ptáčky, výr

nebudeme se nudit ani

listí vzduchem šustí

chvilinku,

my jsme ve školce

s tetou budeme si hrát

budeme si tu hrát,

zpívat, malovat,

na vycházce budeme

po tom až bude čas

přírodu pozorovat

přijde maminka pro nás

po ní bude obídek

až bude školky

po obídku spánek

koneček utíkáme domů

s pohádkou,

zítra zase bude

na to tu máme

v denním čase

tetičku milou

budeme si tu spolu hrát
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Recept – levandulové sušenky
Suroviny:
•

250 gramů hladké mouky

•

60 gramů cukru

•

1 vanilkový cukr

•

Špetka soli

•

125 gramů másla (změklého)

•

1 vejce

•

2 - 3 lžičky sušených levandulových květů

Postup:
Nejprve v míse smícháme všechny sypké suroviny, poté
přidáme máslo, vajíčko a sušené květy. Zpracujeme hladké
těsto, které rozválíme na plát vysoký asi 5 mm. Vykrajujeme
sušenky různých tvarů a pečeme při teplotě 180 stupňů 10 –
12 minut, než sušenky zezlátnou.
Věříme, že
v předvánočním čase přijde netradiční cukroví vhod ☺.

PŘEJEME VÁM PEVNÉ ZDRAVÍ A TĚŠÍME SE
NA BRZKÉ SETKÁNÍ!
Vydali: SONS a TyfloCentrum Semily
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