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Návštěvní dny v SONS a TyfloCentru Semily 
 

POZOR změna pracovní doby Tyflocentra!!! 
 
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  488 577 840 
 
Pavel Paldus    778 441 502 
předseda  semily-odbocka@sons.cz    
  paldus@sons.cz  
 
Zuzana Podhajská  778 441 501  
místopředsedkyně 
 
Jiří Večerník   605 952 149, 778 702 400 
pracovník odbočky  vecernik@sons.cz    

 
Kontakty:   TyfloCentrum 488 577 840 
 
 
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. 
 
Společenská kronika:  
V měsíci říjnu oslaví narozeniny: 
  
 Vrtilka Luboš 
 

Přejeme Vám pevné zdraví, štěstí, hodně lásky a pohody. 
 

PRAVIDELNÁ SCHŮZKA RADY SONS 
 
Rada odbočky se sejde ke svému jednání 
 
ve čtvrtek 21.10. v 8:00 hod. v klubovně odbočky. 
 

Nabídka    
- zajištění stolních kalendářů pro rok 2022 

ve zvětšeném černotisku nebo braillu  
- zájemci hlaste se nejpozději do 30.9!  
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SONS a TyfloCentrum Vás zvou na tyto akce:       

 

Na každou akci je nutné přihlásit svou účast!!! 
 

7.10.  Turnov - Bowling 

 Odjezd z autobusového nádraží 10.33 v hod.  

 Předpokládaný návrat nejpozději v 15.29 hod.  

 

14.10.   Kunratice u Cvikova  - exkurze 
Sklárna Pačinek a Křišťálový chrám 

 Odjezd z vlakového nádraží v 6.47 hod. 

 Předpokládaný návrat nejpozději v 15.59 hod.  

 

21.10.  Zákupy - zámek 

 Odjezd z vlakového nádraží v 6.47 hod. 

 Předpokládaný návrat v 17.04 hod.    

 

27.10.  Rokytnice nad Jiz. – sejkory 

 POZOR akce se koná výjimečně ve středu!!! 

 Odjezd z autobusového v 9.00 hod.  

 Předpokládaný návrat v hod. 17.45 hod.  
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Členský příspěvek na rok 2021 
Vážené členky a členové, kteří jste neměli 
z jakéhokoliv důvodu dosud možnost uhradit členský 
příspěvek na letošní rok, tj. 2021, učiňte tak prosím 
1. Osobně v odbočce semilské SONS ČR vždy 

v pondělí nebo ve středu v době od 10:00 do 

14:00 hodin, případně finanční částku předejte 

některému ze členů, či rodinnému příslušníkovi, 

který ji za Vás předá.  

(zároveň je nezbytné předložit členský průkaz, 

kam bude uhrazení příspěvku potvrzeno) 

2. Bankovním převodem na účet semilské odbočky 

SONSu 

Číslo BÚ odbočky je: 3843741329/0800 
 
Do zprávy pro příjemce uvádějte: 
Členský příspěvek 2021 + jméno a příjmení člena. 
Upozorňují, že bankovní převod na účet odbočky 
může být zpoplatněn! 
 
Poznámka: možnost úhrady hotovosti v sídle 
odbočky využívejte prosím již výjimečně a máte-li 
možnost, tak příspěvky poukazujte především 
převodem na náš BÚ u České spořitelny. 
Pavel Paldus 
předseda 
     v Semilech:  20. září 2021 
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Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní 
poradny SONS  

Chráněný účet 
V minulém článku této rubriky jsme slibovali, že přineseme 
informaci o (v našem právním prostředí novém)) institutu, tedy o 
chráněném účtu; tento slib plníme na následujících řádcích. 
Jedním ze způsobů provádění exekuce, slovy občanského 
soudního řádu (z. č. 99/1963 Sb.) ze způsobů výkonu rozhodnutí, 
je tzv. přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu. Lidově 
řečeno jde o exekuci peněz z účtu. Od července 2021 byla 
pravidla pro tento způsob vymáhání pohledávek - z pohledu 
věřitele (oprávněného) zpřísněna, z pohledu dlužníka (povinného) 
změkčena.  Zaprvé se změnila částka, která nesmí být 
povinnému z exekuovaného účtu zabavena, zatímco dříve šlo o 
dvojnásobek životního minima jednotlivce, od 1. července jde o 
trojnásobek, podle nyní platné částky životního minima tedy o 
11 580 Kč.  Na tomto místě může být užitečné upozornit i na 
skutečnost, že exekuci lze provádět i na účtu manžela povinného, 
zde se pak exekvuje polovina prostředků, které byly na účtu ve 
chvíli, kdy byla banka o exekuci vyrozuměna. Pokud by tato 
polovina byla nižší než trojnásobek životního minima jednotlivce, 
pak samozřejmě zůstane tomuto manželovi povinného oněch 
aktuálně 11 580 Kč. Pokud by povinný, tedy ten, proti komu je 
exekuce vedena, byl zaměstnavatelem, nesmí mu být z účtu 
zabavena částka určená na mzdy či odměny za práci jeho 
zaměstnanců, platí to však jen pro první měsíční výplatu.  Poté, 
kdy je bance doručeno usnesení soudu o nařízení exekuce, je 
banka povinna vyhovět žádosti povinného o zřízení chráněného 
účtu. Vedení účtu bude bezplatné, ani další podmínky nesmí být 
nevýhodnější, než jaké byly u původního účtu, proti němuž 
exekuce směřuje. Výhodou tohoto chráněného účtu bude to, že 
na prostředky, které na něm budou vedeny, nebude exekutor 
moci sáhnout. Samozřejmě nejde o veškeré peněžní prostředky, 
ale jen o ty, které pocházejí z příjmů, které jsou před výkonem 
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rozhodnutí (exekucí) chráněny, tak zvané „chráněné příjmy“, jsou 
to: 

- výživné na dítě, 

- dávky sociální péče (příspěvek na mobilitu, příspěvek na 

péči apod.) 

- dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, 

doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc),), 

- jednorázové dávky státní sociální podpory (porodné, 

pohřebné, 

- příspěvek na bydlení, 

- jednorázové dávky pěstounské péče, 

- daňový bonus na nezaopatřené dítě, 

- plat či mzda a  

- starobní či invalidní důchod. 

Z výše uvedeného výčtu by se mohlo zdát, že veškeré v něm 
uvedené příjmy nebude možné exekvovat, tak tomu ovšem není, 
samozřejmě že ze mzdy či ze starobního nebo invalidního 
důchodu bude možné provádět srážky jako doposud, ale ono 
nezabavitelné minimum, které musí povinnému zbýt, již nebude 
muset inkasovat pouze v hotovosti či poštovní poukázkou, aby se 
povinný vyhnul zabavení těchto prostředků v rámci exekuce 
vedené proti jeho účtu, k čemuž dosud docházelo. Stejně tak si 
bude moci povinný na chráněný účet nechat bez obav o zabavení 
vyplácet např. příspěvek na péči. O zřízení chráněného účtu bude 
třeba požádat banku, u které je veden tzv. obstavený účet, tedy 
ten, proti němuž exekuce směřuje. Ti, jež příjmy povinnému 
vyplácejí, na formuláři potvrdí, na jaký účet mu budou prostředky 
zasílat, banka je pak povinna tyto prostředky převést na jeho 
chráněný účet. Od tohoto kroku si zákonodárci slibují, že i lidé, 
proti nimž je vedena exekuce, by mohli se svými prostředky 
hospodařit, jak je běžné, tedy používat bezhotovostní platební 
styk, mezibankovní převody, platební karty atp. 
Václava Baudišová a Luboš Zajíc 
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Náš recept:   
 
Cuketová mňamka 
 
3-4 cibule – osmažit skoro do růžova 
4 střední cukety 
200 g strouhaného uzeného sýra 
200 g šunky 
cca 6 lžic hladké mouky 
cca 2 hrnky strouhanky 
2-3 vajíčka 
1 lžička mletého nového koření 
trochu woršestrové omáčky 
sůl a pepř podle chuti 
 
Cuketu neslévat, nastrouhat se sýrem a 
šunkou nahrubo. Vše promíchat a vlít na 
vymazaný a vysypaný pekáč.  
Nádivka je po upečení výborná i studená.  
      

      Přejeme dobrou chuť! 

 

 

 Vydali: SONS a TyfloCentrum Semily 


