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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   

mailto:semily-odbocka@sons.cz
mailto:paldus@sons.cz
mailto:vecernik@sons.cz
mailto:semily@tyflocentrum-lb.cz
mailto: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. 
 

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 
 
ve středu 24.11. v 8:00 hod. v klubovně odbočky. 
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SONS a TyfloCentrum Vás zvou na tyto akce:       

 

Na každou akci je nutné přihlásit svou účast!!! 
 

4.11. Bowling v Turnově 
Odjezd z autobusového nádraží v 10.33 hod. 
 

11.11. Oblastní shromáždění SONS 
Začátek od 13 hod. v AC Mix Baru u Celerů 
Na Oblastním shromáždění se budou před akcí 
vybírat členské příspěvky na rok 2022!.  
Průkazky si přineste sebou! 
Upozorňujeme - občerstvení bude 
zajištěné pouze pro přihlášené! 
 

18.11. Přednáška – Zlato a stříbro 

aneb jak stát hospodaří s vašimi úsporami 
Přednáší Štěpán Dočekal  
Začátek v klubovně od 13 hod.  
 

25.11. Nácvik motoriky 
 
Začátek v klubovně od 13 hod. 
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18. výročí TyfloCentra 

Dovolujeme si vás informovat, že letos v říjnu slaví 
TyfloCentrum Liberec 18. výročí své existence, tedy 
plnoletost! U této příležitosti jsme pro Vás na středu 27. 
10. 2021 připravili speciální klubové posezení, kde 
zavzpomínáme na důležité okamžiky růstu TyfloCentra a 
vzájemné spolupráce se SONS až do nynějšího 
dospělého věku. Začátek v klubovně od 12 hod. 
Jste srdečně vítáni a těšíme se na Vás.  

Jak můžete podpořit TyfloCentrum a SONS 

pokud alespoň občas nakupujete na internetu, zkuste to 
přes portál GIVT! Najdete na něm přes 1 200 
nejznámějších e-shopů – a ať už budete nakupovat věci 
do domácnosti, obnovovat šatník nebo objednávat 
dovolenou - naše organizace vždy dostanou příspěvek.  

Jak givt.cz funguje:  
Stačí před každým internetovým nákupem navštívit 
www.givt.cz nebo si do prohlížeče přidat Pomocníka. 
V horní části stránky si zadáte internetový obchod, kde 
chcete nakupovat, vyberete SONS nebo TyfloCentrum 
jako organizaci, kam přispíváte a kliknete na Zahájit 
nákup. Dále nakupujete jako obvykle, ale navíc část 
peněz z vašich nákupů půjde na podporu našich 
organizací. Vy přitom nezaplatíte nic navíc a my 
dostaneme část peněz z hodnoty nákupu. Nakupovat se 
dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se 
nikam registrovat. A můžete o této možnosti říci i svým 
přátelům :) Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám! 

http://www.givt.cz/
http://www.givt.cz/
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Co jsme letos stihli 
Téměř celá první polovina roku byla pro naši činnost velmi 
nepříznivá, kdy pro Covid-19 a opatření Vlády ke tlumení 
pandemie jsme nemohli konat žádné větší akce a výlety. 
Činnost většího rozsahu bylo možné zahájit až 
s rozvolňováním opatření. 
My, naše odbočka, jsme začali pořádat akce a výlety od 
června, nejprve v Semilech - opékání u „Bumbalky“ a v 
blízkém okolí – Nouzov, Chuchelna, Vysoké nad Jizerou. 
Od července až po dnešek již dále a neomezeně. Jednotlivé 
akce nebudu vyjmenovávat, bylo by to příslovečné „nošení 
dříví do lesa“, protože již uvedeny byly a mohli jste si přečíst 
v Dorášku pro každý měsíc. 
Proto se zaměřím a uvedu pouze ty, které hodnotím jako 
nejzdařilejší, které se líbily mě a věřím, že i všem, co se jich 
osobně zúčastnili. 
 
ŘÍJEN:  Pačinek Glass, sklárna a galerie pana Jiřího 
Pačinka, který dává nahlédnout do své sklárny v Kunraticích 
u Cvikova Ta vznikla rekonstrukcí staré strojní a traktorové 
stanice.  Jiří Pačinek patří k opravdu významným uměleckým 
sklářům a to, jak na evropské, tak světové úrovni. Běhen 
svého profesního růstu měl možnost a čest pracovat s 
největšími umělci, architekty a designéry své doby, což ho 
předurčilo a zároveň inspirovalo k vyprofilování a založení 
vlastní umělecké značky Pačinek Glass, která je v 
současnosti významným aktérem na světové sklářské scéně. 
Vedle sklárny je unikátní Křišťálová zahrada. Zatímco práci 
sklářů je možné obdivovat v pracovních dnech a příslušných 
otevíracích hodinách, zahradou může návštěvník procházet 
v jakýkoli denní i noční čas (je nasvícena) po celý rok, jelikož  
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v každém ročním období nabízí krásné a jedinečné pohledy 
na rostliny skutečné, ale i ty skleněné, které se tu jakoby 
náhodně prolínají v neopakovatelném spojení. 
 

Křišťálový chrám 

Před několika lety, kdy významný český umělecký sklář Jiří 
Pačinek nedaleko kostela Povýšení sv. Kříže budoval novou 
sklárnu, se začal rodit projekt Křišťálový chrám. Jako první 
byl do kostela instalován Pačinkův skleněný lustr, ve kterém 
farář ihned viděl trnovou korunu. Tento lustr, stejně 
jako křišťálového anděla Jiří Pačinek kostelu a farnosti 
věnoval. Pak následovaly instalace dalších skleněných 
objektů, které mapují sklářovu uměleckou dráhu od raných 
prací po současnost 
Křišťálový chrám je unikátním projektem a prostorem, který 
návštěvníkovi nabídne ojedinělý a intenzivní vizuální zážitek, 
spočívající v symbióze bezmála dvě sta let starého 
sakrálního interiéru a současného uměleckého skla. 
Uvnitř kostela jsou umístěny více než tři stovky skleněných 
objektů z dílny Jiřího Pačinka inspirované florou, faunou i 
sakrálními motivy.  
 

ZÁŘÍ: Špindlerův Mlýn – MEDVĚDÍN  

Původně jsme měli naplánováno vyjet sedačkovou lanovkou 

na Pláň a odsud dolů pěšky po naučné stezce k přehradě na 

Labi. Ale protože lanovka na Pláň nebyla ten den v provozu, 

operativně jsme změnili program a za cíl si zvolili Medvědín, 

kam sedačková lanovka jezdila.  

Od konečné stanice lanovky jsme se vydali po červené  
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značce na Svinské louže a následně na Šmídovu vyhlídku. 

Od lanovky to sem je zhruba 2 kilometry. 

 

Svinské louže jsou mokřady, kterými vede cesta po 

dřevěném chodníku. Během chůze po tomto chodníku 

můžete „studovat“, jestli jdete nad bahnem, vodou nebo jen 

suchou částí. Název Svinské louže je odvozen od bahenních 

koupelí, kterým se tu měla a má oddávat černá zvěř. 

Jakmile skončí dřevěný chodník, končí pohodlná chůze a 

relativní rovina přechází do stoupání, kde jsou místy dost 

velké kameny.  

 

Šmídova vyhlídka je skvělé odpočinkové místo, odkud je 

hezký výhled na Krkonoše. Jméno vyhlídka získala po 

lesmistrovi Ludvíku Šmídovi (1841-1895), který pracoval na 

panství rodu Harrachů. Z vyhlídky lze dohlédnout přes údolí 

Labe k Sedmidolí, dále pohraničí, na Vysoké kolo, Kozí 

hřbety a také Sněžku. 

 

SRPEN: ZOO + plavba lodí 

Po prohlídce pražské ZOO jsme se přesunuli k nedalekému 

přístavišti na Císařském ostrově, kde jsme se nalodili a proti 

proudu Vltavy dopluli lodí na Rašínovo nábřeží. 

Plavba byla skvělá, zejména pohled od vodní hladiny na 

budovy a památky po obou březích Vltavy. Nádherný, 

jedinečný a nezapomenutelný je pohled z paluby lodi na  
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Karlův most, pod kterým se proplouvá. Zajímavým zážitkem 

během plavby bylo i proplouvání dvěma zdymadly. 

 

Stránov 

Novorenesanční zámek Stránov se nachází v obci Jizerní 

Vtelno nedaleko Mladé Boleslavi. O tom, proč bývá zámek 

označován za jeden z nejpohádkovějších zámků České 

republiky, se můžete přesvědčit sami. Stále zde ale probíhají 

částečné rekonstrukce interiérů i exteriérů. 

Můžete si zde projít zámecké interiéry s výkladem o historii 

nebo samostatně vystoupat na gotickou hradní věž s 

nádhernou vyhlídkou do údolí řeky Jizery. Stránov nabízí 

množství kulturních akcí. 

Zámek v roce 1917 koupil prezident Škodových závodů a 
senátor parlamentu Josef Šimonek, který byl za zásluhy o 
rozvoj průmyslu povýšen do baronského stavu. Jeho syn 
František Šimonek s rodinou žil na Stránově až 
do znárodnění v roce 1950.Po znárodnění byl zámek 
využíván jako dětský domov (v předzámčí sídlilo JZD), 
čemuž odpovídaly i veškeré necitlivé úpravy (toalety  
a umývárny byly vestavěny i do chodeb a hlavních 
reprezentačních prostor apod).Od roku 2003 je Stránov opět 
v rukou rodu Šimonků, zdědila a spravuje jej Zuzana 
Pavlíková-Šimonková. Zámek byl roku 2004 poprvé ve své 
historii zpřístupněn veřejnosti, postupně probíhají částečné 
rekonstrukce interiérů i exteriérů zámku. V letní sezóně se na 
zámku konají společenské i kulturní akce. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kodovy_z%C3%A1vody
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_%C5%A0imonek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zn%C3%A1rodn%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Btsk%C3%BD_domov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jednotn%C3%A9_zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%A9_dru%C5%BEstvo
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ČERVENEC: SOBOTKA 
Město leží v krásném prostředí Českého Ráje mezi městy 
Jičín, Turnov a Mladá Boleslav. 

První písemná zpráva o Sobotce pochází z roku 1322. 
Historie města se spojena s hradem Kost. Sobotka byla 
poddanskou obcí a stala se ekonomickým a kulturním 
střediskem panství. Za husitských válek vládli území okolo 
Sobotky Hasenburkové. Rozkvět města pokračoval za 
Bibrštejnů a Lobkowiců. Zvláště za vlády Lobkowiců bylo 
dosaženo velkého rozmachu obce. Z té doby pochází 
nejvýznamnější sobotecká památka - děkanský chrám Maří 
Magdaleny.Sobotka je městskou památkovou zónou s 
mnohými stavebními památkami a bohatou historií. Kraj 
okolo Sobotky je turisticky velmi atraktivní oblastí. Dominují 
mu hrady Trosky a Kost, Prachovské skály, Hruboskalské 
skalní město, podtrosecká údolí a rybníky. 

Významné osobnosti Sobotky 
Václav Šolc (1838 - 1871) - básník, rodák ze Sobotky, kde 
též zemřel a je pochován. Studoval v Jičíně. 
Fráňa Šrámek (1877 - 1952) - spisovatel, básník, národní 
umělec. Narodil se v Sobotce, kam se později vracel na 
prázdninové pobyty. Miloval rodný kraj, o kterém psal ve 
svých dílech. Pro pobyt v Sobotce jsme si sice původně 
naplánovali navštívit pouze  Muzeum Fráni Šrámka, které 
vzniklo na konci 50. let 20. stol. z popudu Milky Hrdličkové-
Šrámkové a Šrámkových soboteckých přátel jako literární 
památník básníka a prozaika F. Šrámka, který se v Sobotce 
narodil. Ve Šrámkově domě v Sobotce vznikla multimediální 
a moderní výstava o životě a díle spisovatele, básníka a 
dramatika Fráni Šrámka. Na výstavě vás čeká komiks, video,  
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audio, 3D exponáty, fotografie, básně,a tvůrčí úkoly – zkrátka 
literatura trochu jinak a zábavně! a Šolcův statek - 
zachovalá venkovská usedlost z roku 1811, která se nachází 
v Sobotce v Šolcově ulici čp. 133. Představuje typickou 
roubenku tzv. českorajského typu, která je 
charakteristická pavlačí, táhnoucí se po celé délce horního 
patra domu. Od roku 1974 do současnosti slouží areál statku 
jako galerie výtvarného umění.  Ale kromě těchto dvou 
objektů se nám naskytly a přidali jsme, další dvě 
neplánované, avšak nádherné možnosti. Jednak prohlédnout 
si i uvnitř děkanský chrám Máří Magdaleny, do kterého jsme 
se pokoušeli nahlédnout pootevřenými bočními dveřmi. Toho 
si všiml farář, který byl uvnitř, přišel ke dveřím, otevřel je 
dokořán a pozval nás dále. Tento velice sympatický, mladý 
muž nás provedl chrámem a kromě poutavého výkladu nám 
sdělil i to, že je tu nový farář a toho dne sloužil svoji první mši 
zde v Sobotce. 

Děkanský chrám Maří Magdaleny byl postaven na místě 
starší dřevěné svatyně v letech 1590-1596. 

Původní dřevěný farní kostel stával v Sobotce již ve 14. 
století. V letech 1590 - 96 byl na jeho místě postaven nový 
kostel Maří Madaleny v pozdně gotickém slohu. Stavbu 
financoval majitel panství Oldřich Felix  
z Lobkovic, který kostelu věnoval stříbrnou pozdně gotickou 
monstranci a iluminovaný graduál, bohatě zdobenou knihu 
liturgických zpěvů. V druhé polovině 19. století byly zbourány 
kaple a byla snížena věž. Interiér kostela je pozdně barokní. 
Na hlavním oltáři je obraz sv. Maří Magdaleny, po jeho 
stranách stojí sochy sv. Václava a sv. Anny. Interiér kostela  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sobotka
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_r%C3%A1j
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavla%C4%8D
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zdobí také kazatelna se sochami čtyř evangelistů, Krista 
Vítězného a reliéfem Posledního soudu. Rokokové varhany z 
roku 1748 s bohatou figurální výzdobou jsou stále funkční. 

Zajímavost: 
Na stěně presbytáře jsou umístěny tři náhrobky lobkovických 
dětí, kterými se později nechal inspirovat sochař Otto 
Guttfreund při vytváření známého sousoší Babička s 
vnoučaty, které se nachází v Ratibořicích a za druhé: hned 
vedle chrámu v přízemí historické budovy Soboteckého 
děkanství byla teprve krátce nainstalována a začínala 
výstava Sobotecké Almárium Zde jsme si prohlédli teprve 
nedávno nainstalované exponáty, a kde můžete navštívit 
výstavu z muzea na zámku Humprecht. Naleznete zde 
malované skříně a almary, které jim propůjčují název muzea. 
Přeneste se do školní třídy ze začátku 20. století, 
prohlédněte si ukázky ručních prací z okolí Sobotky či 
soubory loutek, patřící do nehmotného kulturního dědictví 
UNESCO. 

… věřím, že se nám podobné akce budou dařit 
pořádat i nadále. 

 

   
Vydali: SONS a TyfloCentrum Semily 

Pro své členy, klienty a příznivce – NEPRODEJNÉ! 


