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Návštěvní dny v SONS a TyfloCentru Semily

POZOR - Pro měsíc leden až do odvolání
platí tyto provozní doby!!!
Pondělí
8:30 – 16:30
SONS
Úterý
8 -16
TyfloCentrum
Středa
8 -16
SONS
Čtvrtek
8 -12
SONS
Čtvrtek
12 -16
TyfloCentrum
Pátek - TyfloCentrum - Po předchozí domluvě!!!
Kontakty:

SONS

488 577 840

Pavel Paldus
předseda

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

Zuzana Podhajská
místopředsedkyně

778 441 501

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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Informace k protiepidemickým opatřením COVID
V souvislosti s aktuálními protiepidemickými opatřeními bychom
vás rádi informovali o třech dílčích záležitostech, které se
vztahují k osobám se zrakovým postižením.
První z nich se týká problémů těžce zrakově postižených s
dopravou na odběrná místa v případě potřeby PCR testů.
Nevidomí mohou mít problém sehnat doprovod k odběru, aniž by
někoho dalšího vystavili riziku nakažení, a cestovat často
nemohou jinak než veřejnou dopravou, což představuje opět další
riziko. Podmínky testování zrakově postižených z podnětu SONS
řešila odborná skupina pro přístupnost veřejné správy při Vládním
výboru pro osoby se zdravotním postižením. Níže předáváme
vyjádření předsedkyně odborné skupiny Nicole Fryčové k této
věci: „Lidé, kteří nemají možnost dopravit se ke stacionárním
odběrovým místům z důvodu snížené schopnosti pohybu,
orientace nebo nepříznivého zdravotního stavu, mohou využít
mobilní odběrové týmy. Indikovat je mohou krajské hygienické
stanice nebo praktičtí lékaři. V takovém případě dorazí mobilní
odběrový tým přímo do Vašeho bydliště, kde Vám bude proveden
odběr vzorku. V případě, že jste takovou osobou, informujte
příslušnou krajskou hygienickou stanici či Vašeho praktického
lékaře, že žádáte o odběr vzorku v místě Vašeho bydliště.“
Druhou novinkou je nový oficiální Covid Portál na
adrese covid.gov.cz, jehož snahou je podávat všechny důležité
informace k epidemii přehledně a srozumitelně na jednom místě.
Portál je dobře přístupný s odečítači a obsahuje přímo i sekci pro
zdravotně postižené, v níž se informace, jako je ta výše, budou
průběžně objevovat. Je tedy dobré o tomto webu vědět. A
nakonec, ti, kdo by chtěli mít přehled o tom, co je ve kterých
stupních tabulky PES povoleno či zakázáno, si tyto informace
mohou v přístupných formátech TXT a XLSX stáhnout z
následující podstránky: www.sons.cz/pes-pristupneinfo
Informace připravil Jan Šnyrych
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Důležitá informace:
Vážení přátelé,
stále častěji se na nás obracíte s dotazem, jak to bude s
dálničními známkami od 1. ledna 2021 pro držitele parkovacích
průkazů a průkazů ZTP nebo ZTP/P.
Jak jsme již opakovaně psali, tak pro držitele parkovacích
průkazů a současně průkazů ZTP nebo ZTP/P se nic nemění
a pro příští rok zůstává stejný stav, jako je letos. To znamená,
že pokud je osoba držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P a má
zároveň parkovací průkaz, tak nemusí i nadále kupovat
elektronickou dálniční známku, a může jako dosud, přenášet
svůj parkovací průkaz z jednoho auta do druhého. U osob
neslyšících a nedoslýchavých, které jsou držiteli průkazu ZTP,
případně ZTP/P, není parkovací průkaz podmínkou, ale platí
stejný režim jako u ostatních držitelů průkazů. To znamená, že se
nemění vůbec nic. Jen upozorňujeme, že pokud se jízda nekoná
v souvislosti s držitelem průkazu ZTP a ZTP/P a takové vozidlo
nebude mít elektronickou dálniční známku, tak může být
provozovatel vozidla pokutován.
NRZP ČR bude jednat se Státním fondem dopravní infrastruktury
i s Ministerstvem dopravy ČR o tom, jak by měl být celý systém
nastaven pro osoby se zdravotním postižením od roku 2022.
Vzhledem k tomu, že kontrola, zda vozidla mají zaplacenou
elektronickou dálniční známku, bude prováděna pomocí kamer,
tak může dojít k situaci, že vozidla držitelů průkazů ZTP a ZTP/P
budou častěji na dálnicích kontrolována, protože systém okamžitě
nahlásí u takového vozidla, že není zaplacena dálniční známka.
Je potřeba s tím trochu počítat a mít všechny doklady s sebou. O
tom, jak bude systém fungovat od roku 2022, vás budeme
samozřejmě včas informovat. Přeji vám všechno dobré.
S pozdravem Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
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Leden Horoskop 2021
Leden je z hlediska horoskopu jeden z nejvýznamnějších
měsíců. Pro mnohé jedince totiž podvědomě znamená
příchod nového roku zcela nový začátek, kdy se otáčí čistý
list. Můžete začít psát na nepopsanou stránku a je jen na
vás, jak se k životu postavíte.
V lednu zemským znamením, zejména kozorohům, dodá
postavení hvězd záplavu fyzické síly. Pokud se rozhodnete
začít s nějakým sportem, nadchne vás od prvního dne. V
případě, že máte příliš povinností, pomůže vám také chytit
druhý dech. Po svátcích budete klidnější, a proto budete
umět lépe naslouchat. Zejména jedincům ve znamení panny
nebo střelce, může Venuše vnést do života novou známost.
Ke konci měsíce si dávejte pozor na onemocnění dýchací
soustavy, jako například chřipka, nebo angína, v této době
bude náchylnější ke škodlivým vlivům.
Horoskop pro leden 2021 musí s tím, co mají jedinci zažité,
počítat. I přesto, že hvězdy vám budou ukazovat jinou cestu,
v lednu je pravděpodobné, že si postavíte hlavu, pokud se
vám směr, který je vám předurčen, nebude líbit.

Pranostiky pro měsíc leden
Jednotlivé dny
1. Jak na Nový rok, tak po celý rok.
1. Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.
1. Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh
1. Novoroční noc světlá a tichá bez deště a větru znamená dobrý rok
1. Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost pro úrodu vlídná
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1. Na Nový rok o slepičí krok.
1. Jestli na Nový rok třeba jen tolik slunka zasvítí, co by vozka bičem
mrsknul, bude srpen jasný.
1. Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou jistě samou slotu jen.
1. Svítí-li na Nový rok, co by forman pár koní okšíroval a zapřáhl, bude
sedlák pohodlně klidit.
1. Na Nový rok, do zimy skok.
2. Jaké počasí na svatého Makaria bývá, takové se i v září ozývá
2. Když Makary pohodný, září bude chladný.
3. Je-li po 3. lednu počasí krásné, přijdou na jaře bouře časné
4. Svatá Ida, ta dne přidá.
5. Na Jména Ježíš - ke kamnům nejblíž
5. Je-li na Jména Ježíš hezký den, bude úrodný rok; je-li vítr, bude
málo ovoce.
6. Na tři krále o krok dále
6. Tři králové mosty staví, nebo je boří.
6. Na Tři krále mrzne stále.
6. Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno.
6. Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně brambor.
6. Je-li na Tři krále jasno, zdaří se pšenice.
6. Již nás mrazy nepoplení, minulo tě Boží křtění.
6. Třpití-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně bílý beránci
7. O svatém Luciánu bývá často mlha k ránu.
7. Na svatého Knuta přichází zima krutá.
8. O svatém Erhartu zima zebe do nártu.
9. O svatým Baziliši zima všudy čiší.
10. Na svatého Hygina pravá zima začíná
10. Když 10. ledna slunce svítí, budem žita, vína hojnost míti.
14. Svatý Vigil z ledu mosty zřídil; a když nezřídil, to je břídil.
14. Svatý Hilarus - vyndej saně, schovej vůz.
15. Na den svatého Pavla poutevníka pěkný den - dobrý rok; větrný
den - mokrý rok.
16. Na svatého Marcela zima leze do těla
17. Svatý Antonín poustevník přináší led, nebo jej láme; nemá-li žádný,
vyrobí hned.
18. Na svatého Priska pod saněmi píská
19. Na svatého Knuta přichází zima krutá.
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19. Když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží.
20. O svatém Fabiánu a Šebestiánu zalézá zima za nehty i otužilému
cikánu.
20. Na svatého Šebestiána se musí někdo utopit, nebo zmrznout.
20. Nezmrzne-li cikán do Fabiána a Šebestiána, potom už nezmrzne.
20. Na svatého Fabiána a Šebestiána stromům opět míza dána.
21. Svatá Anežka kape ze stříšky, sedláče schovej zhryzky (zbytky
píce, bude neúroda).
21. Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva.
21. O svaté Anežce od kamen se nechce.
22. Vincence slunečnost dává vína hojnost.
22. Jasné slunko na Vincence k vinobraní chystá věnce.
22. Jasný den na Vincence dá hojnost dobrého vína.
22. Na den svatého Vincence blesk slunečný znamená rok u víně být
hojný.
22. Jestliže na den svatého Vincence svítí slunce, pamatuj, abys měl
velký sud, poněvadž réva dá hrozny.
22. Na Vincence slunce všudy naplňuje vínem sudy.
22. Svítí-li slunce na svatého Vincence, třeba pro víno i žito starat se o
žence.
22. Je-li na svatého Vincence pěkně a teplo, budou velká parna v létě a
teplé noci v srpnu.
24. Svatý Timotej ledy láme, nemá-li je, nadělá je.
25. Den jasný Pavla svatého znamená hojnost dobrého.
25. Jestli bude vítr váti, budou na vojnu volati.
25. Pakli mlha zem přikryje, mor všemu tvoru zvěstuje.
25. Jestli déšť a sníh sněžiti, bude mnohý hladem mříti.
25. Bude-li na den svatého Pavla vítr vát, budou toho roku na vojnu
vojáky brát; z které strany toho dne věje, z té strany přijdou kupci na
obilé.
25. Na svatého Pavla pohoda - jistá Boží úroda a když sníh neb déšť,
to je pro hospodáře zlá zvěst.
25. Na Pavla obrácení též i zima se promění: buď popustí nebo zhustí.
25. V den obrácení svatého Pavla když teče voda po silnici, šetřte pro
dobytek píci.
25. Na svatého Pavla když jsou mlhy, bude rok mnoho nemocí. Je-li
však ten den jasný, bude úrodný rok.
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Vtipy - hádanky
Jsou to vtipy nebo hádanky? Je to obojí!
Všimněte si, že jsme hned začali hádankou. Kouzlo hádankových
vtipů je v tom, že je hned nemusíte dočíst až do konce. Nejdřív si
přečtete hádanku, malinko se nad ní zamyslíte a pak si přečtete
odpověď. BUM! Začnete se smát, protože takovou volovinu jste
ještě neslyšeli.
-

Co se stane, když vojáka přejede tank?
(Voják se změní z 3D na 2D)

- Nikdo tomu nerozumí, ale všichni do toho mluví, co je
to?
(politika a fotbal)

-

Víte, prč Mikuláš nemůže mít děti?
(Protože má v pytlíku ořechy)

-

Jaký je rozdíl mezi ženatým mužem a svobodným?
(Svobodný se jde kouknout do lednice a jde do postele. ženatý se
koukne do postele a jde se podívat, co je v lednici)
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