Leden č.3 - 2021
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

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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Náš recept:

Marinované vuřty

1 kg vuřtů
2 velké cibule
3 kyselé okurky
Zálivka –

2 lžíce majolky
2 lžíce plnotučné hořčice
2 lžíce oleje
2 lžíce octa
2 lžíce kečupu
1 lžíce worcestru
1 lžičku cukru, soli, pepře

Vuřty oloupeme a nakrájíme na ½ kolečka, cibuli a okurky
nakrájíme na ¼ a překrájíme.
Vše smícháme a necháme 48 hod. uležet.
Dobrou chuť!!!!!!!

Způsob poskytování služeb
platí, že je omezeno seskupování na max. 2 osob z různých
domácností to je1 zaměstnanec + 1 klient
Vzhledem k doporučenému postupu a s přihlédnutím k aktuální
situaci doporučujeme před návštěvou TC kontaktovat naše
pracovníky a domluvit se předem na schůzce.
U vstupních dveří pro vás bude připravena k použití dezinfekce
na ruce. Pracovník bude mít samozřejmě na sobě během vaší
návštěvy roušku, případně jiné osobní ochranné prostředky.
Tímto chceme předcházet jakékoliv situaci, která by mohla
ohrozit vaše i naše zdraví.
3

Kvízy pro zkrácení dlouhé chvíle
V této kapitolce pro Vás nachystáme postupně
otázky z různých kulturních oblastí.
Dnes půjde o divadlo…

Divadlo
Přiřaďte ke každému z uvedených českých
divadel místo, kde působí nebo působilo.
Správné řešení najdete na konci zpravodaje:.
1. Divadlo Husa na provázku
2. Divadlo DRAK
3. Divadlo F. X. Šaldy
4. Slezské divadlo
5. Divadlo Petra Bezruče
6. Divadlo Josefa Kajetána Tyla
7. Divadlo za branou
8. Horácké divadlo
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Něco pro zlepšení nálady
= Ještě štěstí, že pandemie nepřišla před 15 lety, kdy bychom
byli zavřeni doma s NOKIÍ 3310
= Právě jsem se chystal běhat, když mi do toho vlítla
karanténa.
= Odstranil jsem rohožku s nápisem WELCOME přede dveřmi.
Proč bych měl lhát?
= Už mi hrabe. Myju si ruce i při odchodu ze sprchy.
= Dnes jdu vynést smetí! Jsem tak nadšený! Ani nevím, co si
mám vzít na sebe.
= Teď, když je tak nějak klid, by se mělo asfaltovat.
= Rád cestuju, právě jsem se vrátil z kuchyně – hlavního města
bytu.
= Dobrá rada do karantény – nikdy nevynechávejte snídani. Je
nejdůležitější ze všech 20ti denních jídel.
= Ženy mají nový problém. Mají co na sebe, ale nemají kam jít.
= Dnes jsem do každé místnosti dal flašku alkoholu. Večer
udělám tah po barech.
= Když přijde další vlna, musím ji trávit s tou samou rodinou co
minule?
= U vchodů je zbytečné měřit mužům teplotu. Už jste viděli
muže, který by vyšel ven s teplotou vyšší než 35,5?

Vtípky
Když se přestanete dívat na zprávy, tak zjistíte,
Že je na světě vlastně docela hezky!
Potkají se dvě sněhové vločky. Kampak letíš?
Do Tater, trochu si odpočinout. A ty?
Já do Prahy – vyvolat paniku!
Smích chytré lidi léčí. Jen blbce uráží. ( Jan Werich )
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Informace a odpovědi na dotazy ze
Sociálně právní poradny SONS 01/2021
Sérii článků z pražské sociálně právní poradny SONS v roce
2021 zahájíme:
•
•
•

informací o zvýšení důchodů a mimořádném příspěvku
důchodci
zprávou o zvýšení minimální mzdy,
krátkým povzdechnutím nad slibovaným zlepšením
v proplácení bílých holí.

Zvýšení důchodů
V době, kdy tento článek čtete, již byl patrně většině z nás
vyplacen vládní úplatek, pardon, jednorázový příspěvek důchodci
v roce 2020, jak je tato dávka nazvána v zákonu č. 469/2020 Sb.,
tedy částka 5 tisíc korun. Tento příspěvek by měl být vyplacen
v první polovině prosince roku 2020 všem poživatelům
starobního, invalidního, sirotčího nebo vdovského důchodu,
v případě souběhu více důchodů bude příspěvek vyplacen jen
jednou. Za důležité považuji ještě v souvislosti s tímto příspěvkem
informovat, že se nebude započítávat do příjmů pro posouzení
nároku na jakékoliv jiné dávky, tedy např. příspěvek na bydlení,
přídavek na dítě, příspěvek na zvláštní pomůcku apod.
Kromě tohoto jednorázového příspěvku však můžeme pro rok
2021 počítat s valorizací důchodů, a to podle následujících
parametrů:
1. základní výměra se z dosavadních 3 490 Kč zvýší o 60
korun na částku 3550 Kč;
2. procentní výměra vzroste o 7,1 %.
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Jako příklad tedy můžeme uvést, že dosavadní důchod ve výši
12 000 Kč se od ledna 2021 zvýší na 12 665 Kč.

Zvýšení minimální mzdy
Po předložení návrhu vlády s několika alternativami došlo
nakonec k politické dohodě na zvýšení minimální mzdy
v kompromisní částce, kterou vládní návrh neobsahoval.
Kompromisu bylo dosaženo na základní sazbě minimální mzdy
ve výši 15 200 Kč hrubého měsíčně, za stanovenou pracovní
dobu (tedy 40 hodin týdně). Tato základní částka odpovídá
hodinové mzdě ve výši 90,50 Kč. Minimální mzda se tedy zvýší o
600 Kč (cca 4,1 %).
Odpovídajícím způsobem byly zvýšeny i další částky zaručené
mzdy dle zařazení do pracovních skupin.

Zrušení doplatků na bílé hole se opět odsouvá
Jistě si vzpomenete, že jsem již několikrát informoval o tom, že se
podařilo dojednat, abychom nemuseli doplácet prakticky na
žádné bílé hole. S tímto posunem souhlasily pojišťovny, komise
pro zdravotnické prostředky, nakonec i vláda, ale bohužel datum
účinnosti zákona se opět odsouvá kamsi na neurčito. Vládní
návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění byl
předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jako tisk číslo
992 2. září 2020. Návrh však zatím čeká na projednání ve výboru
pro zdravotnictví, je tedy naprosto jisté, že 1. ledna roku 2021
platit nezačne. Prioritu v současné době mají jiné legislativní
počiny Ministerstva zdravotnictví, jako testování a plány na
distribuci očkovací vakcíny proti koronaviru SARS Cov-2. Kéž se
někdy dočkáme i schválení tisku 992!
Luboš Zajíc
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Řešení dnešního kvízu

Divadlo
1. Divadlo Husa na provázku = Brno
2. Divadlo DRAK = Hradec Králové
3. Divadlo F. X. Šaldy = Liberec
4. Slezské divadlo = Opava
5. Divadlo Petra Bezruče = Ostrava
6. Divadlo Josefa Kajetána Tyla = Plzeň
7. Divadlo za branou = Praha
8. Horácké divadlo = Jihlava

Vydali: SONS a TyfloCentrum Semily
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