Únor - 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 únor 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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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 únoru oslaví narozeniny:
Hana Gajdošová
Anna Hanušová
Ludmila Rigerová
Přejeme Vám pevné zdraví, štěstí, hodně lásky a pohody.
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA RADY SONS
Rada odbočky se sejde ke svému jednání
ve pondělí 22.2. 2021 od 9.30 hod. v klubovně odbočky.
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SONS a TyfloCentrum Vás zvou na tyto akce:

Pro poskytování služeb TyfloCentra v únoru 2021
platí následující pravidla:
Aktivity
v rámci
služby
SAS
probíhají
individuálně (tedy pouze pro 1 osobu + jednoho
pracovníka) - vždy po předchozí domluvě!!!

Nabízíme připravené aktivity z ledna
4.2. Novoroční posezení
Ohlédnutí se za rokem 2019 ve fotografii
Na tuto akci je nutné nahlásit účast!!!

11.2. Klubové posezení jinak
Zdravotní okénko
Na tuto akci je nutné nahlásit účast!!!

18.2. Nácvik sebeobsluhy - vaření
Na tuto akci je nutné nahlásit účast!!!

25.2. Nácvik motoriky – tvoření
Na tuto akci je nutné nahlásit účast!!!
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Důležitá informace
Vážení přátelé,
často se na nás obracíte se žádostí, jak to dále bude
s elektronickými dálničními poplatky pro osoby se
zdravotním postižením.
Minulý týden jsme jednali s panem ředitelem SFDI
Zbyňkem Hořelicou, který nás informoval o tom,
že příprava změny legislativy, která by řešila
dálniční poplatky pro držitele průkazu ZTP a
ZTP/P se výrazně opožďuje. SFDI připravuje
několik návrhů, které bude s námi později
konzultovat. Dnes už je jisté, že novela zákona,
která by upravila dálniční poplatky pro osoby se
zdravotním postižením, bude projednána až po
volbách v říjnu letošního roku. To znamená, že
nebude platná ani příští rok. Takže v letošním roce
ani v příštím roce nelze očekávat žádnou změnu a
zatím platí současný stav, kdy je důležité mít ve
vozidle na předním skle parkovací průkaz, abyste byli
lépe identifikovatelní při vizuálních kontrolách na
dálnicích. Pokud jde o osoby neslyšící, tak by měly
na přední sklo dát znak neslyšících.
Přeji vám všechno dobré.
Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
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Kvíz pro zkrácení dlouhé chvíle
V této kapitolce pro Vás nachystáme postupně
otázky z různých kulturních oblastí.
Dnes půjde o hrady a zámky…
Hrady a zámky
Víte, na jakém hradu či zámku se natáčely uvedené
filmy? Správné řešení najdete na konci časopisu.
1. Ať žijí duchové
2. Kdyby tisíc klarinetů
3. O princezně Jasněnce a lítajícím ševci
4. Jak se budí princezny
5. Tři oříšky pro Popelku
6. Zlatovláska
7. Šíleně smutná princezna
8. Tři veteráni
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Horoskop - Únor 2021
Horoskop pro únor 2021 bude už poněkud klidnější.
Počátek nového roku již přestane být aktuálním
tématem. A vy se tak můžete opět soustředit na své
cíle. Dobře uděláte, pokud vám práce nebude cizí.
Tímto způsobem alespoň budete schopni odlákat
svou pozornost od pochmurných myšlenek.
Mnozí budou v tomto měsíci díky Venuši ve
společnosti daleko populárnější, a dokonce budou
svému okolí připadat atraktivnější. Tyto kvality lze
využít ve svůj prospěch a například navázat vztahy s
novým obchodním partnerem, nebo se ucházet o
nové pracovní místo. Pevná znamení, obzvlášť
vodnáři a býci, se stanou mistry mluveného i
psaného slova, tudíž bude únor ideální doba k
návštěvě jazykových kurzů, vykonávání zkoušek,
nebo psaní esejí. Budete schopni jasně definovat své
myšlenky, proto se zaměřte na řešení problémů,
případně na plány do budoucna.
Únor bývá často měsícem deziluze, kdy jedincům
často dochází, že předsevzetí, které si nastavili v
předchozím měsíci, nebude tak snadné dodržet.
Můžete se tak potýkat s demotivací, až nechutí.
Snažte se však těmto negativním pocitům
nepodléhat!
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Řešení kvízu
Hrady a zámky
1. Ať žijí duchové = Krakovec
2. Kdyby tisíc klarinetů = Kynžvart
3. O princezně Jasněnce a lítajícím ševci =
Bouzov
4. Jak se budí princezny = Telč + Křivoklát
5. Tři oříšky pro Popelku = Moritzburg
6. Zlatovláska = Červená Lhota
7. Šíleně smutná princezna = Blatná
8. Tři veteráni = Křivoklát

Vydali: SONS a TyfloCentrum Semily
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