
1 

 

INFO ZPRAVODAJ UNB  

DUBEN 2020 
 
 
 
 
Každý den sledujeme dění v souvislosti s šířením 

koronaviru, proto jsme se rozhodli klienty UNB 
informovat v kratším časovém intervalu. 

 
Program UNB bude vycházet každý týden 

s aktuálními informacemi pro neslyšící v Brně a 
okolí 
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UNB: 
tel.: 725 605 216 

e-mail: unb@cmjn.cz 

 

OZNÁMENÍ 
 

 

NÁVŠTĚVNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST: 

PONDĚLÍ A ČTVRTEK 11,00 – 14,00 HOD. 

 

Při vstupu do UNB prosíme, dodržujte následující postupy:  

 Váš zdravotní stav je v pořádku 

 Používejte dezinfekci na ruce, která je umístěná na recepci 

 Se zaměstnanci komunikujte v co nejkratší době, nejlépe pod 15 minut a s 2 metrovým 
rozestupem 

 pokud je Vás víc, dodržujte 2 metrový rozestup 

 

Prosíme všechny, abyste zvážili, zda je nutná osobní návštěva UNB (nejlépe se objednat dopředu)  
a upřednostňujeme formou poskytnutí služby e-mailem, telefonem, chatem, on-line. 

 

 

 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ: 

PORADENSTVÍ V OBLASTI SLUCHADEL 

telefonické poradenství tel.: 605 342 188 p. Prušvic  

email: leos.prusvic@neslysici.net 

 

PORADENSTVÍ V KOMUNIKAČNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCKÁCH 

telefonické poradenství, tel.: 775 576 120 p. Poláček 

e-mail: polacek@pomuckyproneslysici.cz   

 

PORADENSTVÍ V OBLASTI POČÍTAČOVÝCH TECHNOLOGIÍ 

e-mail: lubomir.hykl@gmail.com – p. Hykl 

 

 

mailto:unb@cmjn.cz
mailto:leos.prusvic@neslysici.net
mailto:polacek@pomuckyproneslysici.cz
mailto:lubomir.hykl@gmail.com
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Můžeme Vám tlumočit, když si budete chtít 

 

 

 

 

 

 

 

 

TLUMOČNICKÁ SLUŽBA: 

PROVOZNÍ DOBA: 

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek: 9 – 17 hodin 

Pátek:  9 – 15 hodin 

- Aplikace WhatsApp 

- Skype  

- Deafcom 

 

- ON-LINE TLUMOČENÍ 

- Je možné využít v provozních dobách: 

- Kontakty na tlumočníky:  

- Ivan Poláček                  775 576 120 (on-line tlumočení, SMS, telefon) 

- Lenka Doušová             777 885 460 (jen SMS – poradenství v sociálních oblastech) 

- Andrea Ilčáková             773 111 120 (on-line tlumočení, SMS, telefon) 

- Eliška Šotíková              776 888 120 (on-line tlumočení, SMS, telefon) 

- Karolína Kalendová       608 221 554 (on-line tlumočení, SMS, telefon) – čtvrtek, pátek 

- Drahuše Szymusiková   725 605 215 (SMS, telefon) 

- Ivana Kupčíková            607 505 182 (on-line tlumočení, SMS, telefon) 

 

AMBULANTNÍ TLUMOČENÍ – pouze v případě ohrožení zdraví nebo života 

 

TERÉNNÍ TLUMOČENÍ – pouze v případě ohrožení zdraví nebo života  

Objednané tlumočení doporučujeme zrušit! Např. úřady poskytují jen 3 hodiny a 2x v týdnu, 
vyšetření, kontroly u lékaře – na domluvě předem, většinou bude zrušené, využijte tlumočníka jen 
ve výjimečných případech. Pokud to není akutní, prosíme o odklad.  

 

ON-LINE TLUMOČENÍ DEAFCOM (aplikace na mobilu) - provozní doba: 7 – 19 hodin 

Aplikaci Deafcom můžete stahovat na: 
Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.tichalinka.app&gl=SK 

App store: https://apps.apple.com/sk/app/deafcom/id1230384031?l=sk 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.tichalinka.app&gl=SK
https://apps.apple.com/sk/app/deafcom/id1230384031?l=sk
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PRODEJ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK – jen přes e-shop (www.pomuckyproneslysici.cz)  
a bezhotovostní platbou 

 

SERVIS SLUCHADEL –  poskytujeme v úterý a ve čtvrtek, doporučujeme kontaktovat naše 
pracovníky předem 

 

KURZY ZNAKOVÉHO JAZYKA – do odvolání on-line výuka  (Eva Slezáková) 

 

Z důvodu šíření Covid-19 (koronavirus) NEBUDE PROBÍHAT pondělní 
cestovatelská přednáška, ani čtvrteční přednáška, volné besedy, herní 

odpoledne, sobotní turistika a to až do odvolání. 

 
 

PRŮHLEDNÁ ROUŠKA TAKÉ PRO NAŠE NESLYŠÍCÍ KLIENTY 

Pro naše neslyšící klienty nabízíme průhledné nastavitelné roušky 
z plexiskla, snadno se mohou opláchnout v horké vodě a znovu použít.   

Kdo bude někdo potřebovat, ať napíše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.pomuckyproneslysici.cz/
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Od Nového roku do konce června můžete v kanceláři UNB platit členské příspěvky na 
rok 2020.    
          Pracující                                                                           200 Kč 
          Důchodci, nezaměstnaní, děti od 10 let, studenti       160 Kč 
 
Děti do 10 let a osoby starší 80 let (dlouholetý člen) členské příspěvky neplatí.  
 
Výhody členství v UNB:   Den matek – zákusek + káva zdarma pro ženy 
                                           Den otců - překvapení 
                                           Den dětí + Mikuláš – větší balíčky pro děti 
                                           Vánoční besídka – večeře zdarma + malé překvapení atd. 
 

 

 

 
POBYTOVÁ AKCE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM  

U VODNÍ NÁDRŽE NA ORLÍKU 

LETOS SE NEUSKUTEČNÍ z důvodu šíření 
nemoci Covid-19.  

Kdo má zaplacenou zálohu, může požádat o 
navrácení zálohy – předem domluvit 
v kanceláři UNB nebo emailem: unb@cmjn.cz 

Nebuďte smutní, máme zamluvený termín na příští rok – úterý 4. 5. – sobota 8. 5. 2021. 

 
 

 

 

KAVÁRNA U ŽAMBOCHA 

podle nařízení nouzového stavu vládou ČR, 

Kavárna u Žambocha 

má ZAVŘENO AŽ DO ODVOLÁNÍ. 
 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

Vaše přání a stížnosti můžete napsat  

a vložit do schránky u vchodu do UNB za dveřmi. 

mailto:unb@cmjn.cz
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INSTAGRAM 

Unie neslyšících Brno je na sociální síti Instagram  

– uživatelské jméno: unieneslysicichbrno 

Budeme zde vkládat zajímavosti, novinky, plánované akce, 
uskutečněné akce apod.  

Kavárna u Žambocha má také Instagram – uživatelské jméno: kavarna_uzambocha 

 
NOVINKY A PROBĚHLÉ AKCE NA FACEBOOKU 

Můžete sledovat čerstvé novinky či fotky z proběhlých akcí na našem 
facebooku – Unie neslyšících Brno, z. s. nebo na facebooku Kavárny 
u Žambocha. 

 
MOBILNÍ APLIKACE ZÁCHRANKA 

Doporučujeme používat aplikaci Záchranka na Vašich mobilních 
telefonech.  

Ať už se nacházíte kdekoliv, nikdy nevíte, co se může stát.  

Proto je mobilní aplikace Záchranka ve Vašem mobilním telefonu 
vždy připravena k rychlému kontaktování Zdravotnické záchranné 
služby.  

Pro neslyšící je výhoda, že po stisku tlačítka aplikace sama odešle 
informace o osobě a zdravotním stavu a přesnou polohu pro 
záchranáře, ti potom hned ví, kde neslyšící osobu najít. 

 
KATALOG KOMUNIKAČNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

pro neslyšící a nedoslýchavé po celé ČR 

Více informací najdete na webové stránce: www.pomuckyproneslysici.cz  

Je možné koupit kompenzační pomůcky i přes internetový obchod (e-shop). 

 

SMS NA TÍSŇOVOU LINKU PRO NESLYŠÍCÍ - 724 002 156 

SMS linka pro neslyšící umožňuje strážníkům brněnské Městské policie 
nabídnout spoluobčanům se sluchovým postižením potřebnou pomoc či 
radu. 

Cena za zprávu je účtována dle tarifu vámi zvoleného operátora. 

https://www.mpb.cz/osoby-s-handicapem/sms-pro-neslysici/ 

http://www.pomuckyproneslysici.cz/
https://www.mpb.cz/osoby-s-handicapem/sms-pro-neslysici/
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NOVINKA 

Tato stránka bude věnována příspěvkům o současné situaci na téma 
KORONAVIRUS   

Náměty a nápady, co by vás zajímalo, můžete nadále posílat na 
mail zpravodaj.unb@seznam.cz. 

 

mailto:zpravodaj.unb@seznam.cz
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ŠÍŘENÍ KORONAVIRU (COVID-19)  
 

Kde všude můžete najít informace o koronaviru? Pár informací… 
 
Základní informace a doporučení k tématu covid-19 (šíření koronaviru)  
 https://koronavirus.mzcr.cz/  
 http://koronavirus.jmk.cz  
 http://www.szu.cz/tema/prevence/zakladni-informace  
 
Přehled v ČR: COVID-19:  https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 
 

Informace pro občany:  https://koronavirus.mzcr.cz/  
 

Obecné informace o epidemii:  www.okoronaviru.cz  
 

Praktické informace o karanténě:  www.karantena.eu  
 

Aktuality ve znakovém jazyce:  www.tichezpravy.cz  
 

Televizní pořady a videa s titulky:  https://www.beey.io/cs/televize-beey/  
 
 

Telefonní kontakty: 
INFOLINKA:   1212  
 

Vážný zdravotní problém či ohrožení života: 155, 112 
 

INFOLINKA státního zdravotního ústavu: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370 
 

INFOLINKA krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje: 773 768 994 
 

Speciální INFOLINKA Jihomoravského kraje: 800 129 921 
 
 

Kdo nemá doma internet, může situaci sledovat v televizi:  

ČT 1  - 18:00 hod. – UDÁLOSTI V REGIONECH (tlumočení do ČZJ a skryté titulky)  
 

ČT 24 - vysílání je celý den (občas tlumočení do ČZJ, když je mimořádná zpráva, 
 tiskové konference, většinou má skryté titulky)  

 - 19:00 hod. – UDÁLOSTI (tlumočení do ČZJ a skryté titulky)  
 

ČT 2  - 19:50 hod. – ZPRÁVY V ČESKÉM ZNAKOVÉM JAZYCE                                                                 

                                   (neslyšící moderátoři v ČZJ)  
 

ČT 3  - nový televizní kanál pro seniory (skryté titulky nebo tlumočení do ČZJ) 

 

https://koronavirus.mzcr.cz/
http://koronavirus.jmk.cz/
http://www.szu.cz/tema/prevence/zakladni-informace
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
https://koronavirus.mzcr.cz/
http://www.okoronaviru.cz/
http://www.karantena.eu/
http://www.tichezpravy.cz/
https://www.beey.io/cs/televize-beey/
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TLUMOČNÍK ZJ V ČESKÉ TELEVIZI 

Od 19. 3. se musí mimo domov povinně nosit roušky. Toto nařízení se týká i tlumočnic 
znakového jazyka, které neúnavně a obětavě překládají mimořádné zprávy v České 
televizi pro neslyšící diváky, a moderátorů ve Zprávách ve znakovém jazyce. Se 
včerejšími zprávami tlumočenými do ZJ nebyla drtivá většina neslyšících spokojena. 
Důvodem byla rouška, která zakrývá tlumočníkovi ústa. Výrazy tváře a úst jsou přitom 
nedílnou součástí znakového jazyka – vyjadřují některé gramatické významy. Tým 
“Zpráv v českém znakovém jazyce” (pravidelně vysílá Česká televize) ve spolupráci 
se Svazem neslyšících a nedoslýchavých osob a Českou komorou tlumočníků 
znakového jazyka spojili síly a apelují na vládu, aby byla tlumočníkům do znakového 
jazyka v mimořádných zprávách udělena výjimka.  

Na večerní konferenci 19. 3.  se premiér Andrej Babiš vyjádřil, 
že nechce pro tlumočníky dělat žádnou výjimku. Ministr vnitra 
Jan Hamáček řekl, že se pokusí situaci vyřešit objednáním 
plexiskla z Číny. Na konferenci také zaznělo, že výjimka pro 
tlumočníky ZJ by mohla být brána ostatními jako špatný příklad. 
Ochranný štít z plexiskla ale není úplně to pravé ořechové. Štíty 
nejsou zespoda uzavřené, tudíž zůstává možné riziko nákazy. 
Tlumočení ve štítech také může způsobit, že bude tlumočníkovi 
horko. 

V pátek 20. 3. proběhlo první tlumočení v Čt 24, kde měla 
tlumočnice průhlednou roušku. Bude to vyhovující pro obě 
strany – neslyšící diváky a tlumočníky znakového jazyka.  

 
 

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ZA ROK 2019 
Sankce za opožděné podání daňového přiznání a sankce za pozdní úhradu daně jsou 
kvůli epidemii prominuty do 1. července 2020.    
                                    
Pokud daňoví poplatníci podají daňové přiznání k dani z příjmu a uhradí tuto daň o tři 
měsíce později, nebudou za to 
pokutování.  
 
Povinnost podat daňové přiznání se pro 
fyzické osoby posune o tři měsíce, a to 
bez nutnosti prokázat důvody související 
s koronavirem. Nově tedy platí termín 1. 
červenec, namísto původního konce 
března. 
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PROČ JE DOBŘE, ŽE ŠKOLY ZŮSTALY ZAVŘENÉ 
Epidemiologové s  tímto rozhodnutím vlády souhlasí, děti jsou totiž vůči nákaze 
koronavirem stejně náchylné jako dospělí. Mají však mírnější průběh a jejich 
onemocnění může probíhat skrytě, proto jsou z pohledu přenosu nákazy 
nebezpečnější. 
Tím, že však mají pravděpodobně zdravější plíce než dospělí (nekouří a jsou méně let 
vystaveny znečištěnému ovzduší), mají větší pravděpodobnost, že se jejich imunitní 
systém onemocnění dýchacích cest ubrání. 
Děti jsou tak infikovány koronavirem přibližně stejným tempem jako dospělí, jen projevy 
onemocnění jsou u nich minimální. Nakažené děti se tak pouze pár dní nemusí cítit 
úplně dobře, mohou být jen unavené, bez dalších příznaků. 
Učitelé dali žákům domácí úkoly, komunikují s nimi on-line, a tudíž žáci mají k dispozici 
materiály pro samostudium.  
 

Možné posunutí přijímaček a maturit 
Zavření škol se může nejvíce dotknout maturantů a uchazečů o studium na střední 
škole. Do dvou týdnů padne finální rozhodnutí, zda přijímací zkoušky na SŠ a maturity 
proběhnou v řádných termínech. „Musíme být připraveni i na variantu posunu,” připustil 
ministr školství. Dále jsou promýšleny i další varianty, které budou upřesněny, podle 
situace. Zatím platí, že po skončení krizové situace, poběží lhůta tří týdnů, pak 
následují maturitní zkoušky, ovšem pouze tehdy, pokud stát stihne školní brány otevřít 
před 1. červnem. Proběhne jen didaktická část testů bez písemné části. Pokud by školy 
otevřely později, maturita by se přidělovala úředně podle průměru posledních  
3 vysvědčení. 
Přijímací zkoušky na střední školy proběhnou 14 dnů od znovuotevření 
škol, namísto dvou termínů však proběhnou jen v jediném pokusu. 
 

Rodiče dětí do 13 let mají nárok na OČR kvůli uzavření škol 
Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších 
dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované. 
Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší 
hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu 
uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o 
staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti. 
Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená 
to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane 
doma s dětmi nebo hendikepovaným. 
Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Ve chvíli, kdy 
tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla. 
 
Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období 
(zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). 
Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí tří redukčních 
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hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Ošetřovné se vyplácí 
za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího 
základu. 
 
Jak postupovat? 
Pro školy/dětská zařízení a zařízení určená pro péči o závislé osoby: 
Zařízení vyplní a podepíše formulář (v dokumentu část A), který je dostupný na 
stránkách České správy sociálního zabezpečení a elektronicky (i běžným mailem) 
zašle pečující osobě. Zařízení je povinné tento tiskopis rodiči vydat v den, kdy o něj 
požádá. 
 
Pro rodiče: 
Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní a podepíše (v dokumentu část 
B) a předá nebo elektronicky zašle 
(fotka, sken formuláře) svému 
zaměstnavateli.  
 

Dále je třeba vždy po skončení 
kalendářního měsíce předat 
zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o 
dítě z důvodu uzavření výchovného 
zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, 
ve které pečoval o dítě. Nově je totiž 
možné, aby se pečující na ošetřovném 
střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli 
doma s dětmi nebo hendikepovaným 
a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak 
dostane namísto ošetřovného mzdu 
nebo plat. Tento výkaz předává 
pečující také svému zaměstnavateli.  
Výkaz je nutné vyplňovat každý 
měsíc. 
 
Pro zaměstnavatele: 
Zaměstnavatel po doplnění dalších 
rozhodných skutečností předává 
podklady pro rozhodnutí o dávce na 
příslušnou okresní správu sociálního 
zabezpečení, která dávku vyplácí.  
 
 
 
Formulář ke stažení: https://eportal.cssz.cz/documents/10593/2010767/ZOPPD.pdf 
 

https://eportal.cssz.cz/documents/10593/2010767/ZOPPD.pdf
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BUDE MOŽNÉ VYZVEDÁVAT DŮCHODY  
NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI 

Česká správa sociálního zabezpečení po dohodě s Ministerstvem práce a sociálních 
věcí a Českou poštou, s.p. umožňuje po dobu trvání nouzového stavu, výplatu 
důchodů za využití „Plné moci k převzetí splátky důchodu v době trvání nouzového 
stavu“, která bude vyplněna zmocnitelem a zmocnitelem i zmocněncem podepsána. 
Zmocnit k převzetí výplaty důchodu zmocněnce prostřednictvím této plné moci bude 
vždy oprávněn jen poživatel důchodu, který nemá jiného příjemce. 
Po předložení takovéto správně vyplněné plné moci a po provedení ztotožnění osoby 
zmocněnce bude pracovníkem České pošty důchod zmocnitele vyplacen zmocněnci.  
Česká pošta bude požádána o zajištění výplaty důchodů zmocnitelů na podkladě 
takovéto správně vyplněné plné moci od 23. 3. 2020. 
Další možnost je, že pošťáci donesou důchody domů i seniorům, kteří pro ně běžně 
chodí na pobočky. Za pondělí 23. března a úterý 24. března by mělo jít asi o 75 000 
plateb každý den. V tiskové zprávě o tom informovala Česká pošta. Má jít o součást 
prevence proti nákaze novým typem koronaviru, která má často u seniorů horší průběh 
než u mladších pacientů. 

 
 

OD 1. DUBNA 2020 SE ZVYŠUJE ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM 
U samotného dospělého byla dosavadní výše životního minima 3 410 korun, od dubna 
se tedy zvýší o 450 korun na 3860 korun. U dětí a dospělých v rodině, jejichž částky 
životního minima se pohybují od 1 740 do 3 140 korun, minimum vzroste do 230 do 
410 korun. Existenční minimum dosud činilo 2 200 korun, nově to bude o 290 korun 
víc. 

 
Přehledná tabulka ŽM a EM do konce března 2020 a od 1. dubna 2020 
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NĚCO NA ODLEHČENÍ SITUACE 😊 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Činnost UNB je realizována za finanční podpory Jihomoravského kraje, 

Statutárního města Brna, Úřadu městské části města Brna – Královo Pole, 
Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva kultury ČR. 

 
 
 

 
 
 
 

Unie neslyšících Brno, z.s. člen ČMJN 
Jsme členy poradního sboru pro bezbariérové Brno 

Palackého třída 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, mobil, SMS: 725 605 216 
www.unieneslysicichbrno.cz, www.pomuckyproneslysici.cz, www.cmjn.cz 

email:unb@cmjn.cz,  IČO:6576120 

http://www.unieneslysicichbrno.cz/
http://www.pomuckyproneslysici.cz/
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Unie neslyšících Brno, z.s. sleduje vývoj pandemie COVID-19 a přijímá odpovídající opatření, 

která mají za cíl minimalizovat dopad koronaviru na zaměstnance, zákazníky i obchodní 

partnery.  

Pracovníci UNB monitorují a respektují vládní opatření a nařízení, která mají vést k co 

nejmírnějšímu zastavení šíření pandemie. 

 

                              

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Na mimořádném jednání ve čtvrtek 9. dubna 2020 schválila vláda PRODLOUŽENÍ 

NOUZOVÉHO STAVU na území České republiky do 30. DUBNA 2020.  

 
 
Věděli jste, že: 

 všechny regionální linky IDS JMK včetně vlaků a MHD jezdí podle prázdninového 
jízdního řádu a u některých linek došlo dokonce ke zrušení spojů. Pozor, změny jízdních 
řádů nemusí být na zastávkách vylepeny. Proto sledujte webové stránky 
www.idsjmk.cz nebo aplikaci POSEIDON 

 úřady (např. Magistrát města, městské úřady, Úřady práce, Okresní či městská správa 
sociálního zabezpečení, …) mají omezenou provozní dobu. Choďte jen v nutných 
případech, nejlépe kontaktujte úřady telefonicky předem. Sledujte prosím jejich 
webové stránky. 

 všechny pošty mají omezeny otevírací hodiny pro veřejnost max. do 16.00 hod, zrušen 
je víkendový provoz (od 7/8 hod do 9 hod (dle otevírací doby) jsou na poštách 
obsluhováni pouze klienti nad 65 let nebo držitelé průkazu ZTP - P starší 50 let včetně 
jejich doprovodu). 

 obyvatelé by měli přednostně využívat individuální dopravu (chůze, kolo, auto, ...), aby 
snížili kontakt s cizími lidmi v hromadné dopravě. Proto vláda dočasně zrušila platnost 
tzv. modrých parkovacích zón ve městech a obcích. Od 16. 3. 2020 není nutné mít 
parkovací oprávnění v modrých zónách (rezidentní parkování).  
Na placených parkovištích města je parkování zdarma.  
Parkovací domy provozované BKOM nebo soukromými společnostmi jsou nadále 
zpoplatněné. 

 pro recept na léky nemusíte jít k lékaři, je možné požádat o něj elektronicky (telefon, 
e-mail, chat,…). Lékař poté zašle SMS s identifikátorem eReceptu (dvanáctimístný kód). 
Tento kód pacient ukáže v lékárně a je mu vydán předepsaný lék. 



V prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s plochou 

nad 500 metrů čtverečních smí mezi 8. – 10. hod. nakupovat jen lidé starší 65 let a držitelé 

průkazu ZTP/P starší 50 let a jejich nezbytného doprovodu. V menších prodejnách je jim 

umožněn přednostní nákup. 

Od 9. dubna 2020 hod se nařizuje všem prodejnám a provozovnám zajistit u vchodů 
dezinfekční prostředky a ochranné rukavice. Všichni zákazníci v otevřených provozovnách 
musí dodržovat hygienickou vzdálenost dva metry mezi jednotlivými osobami. Provozovny 
jsou také povinny vyvěsit informační letáky s novými mimořádnými opatřeními. 
 

Které prodejny a provozovny mají i v době nouzového stavu OTEVŘENO: 
• potraviny 
• pohonné hmoty a paliva 
• drogerie 
• lékárny, výdejny a prodejny zdravotnického zboží 
• prodejny malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata 
• prodejny brýlí, kontaktních čoček a s tím souvisejícího zboží 
• prodejny tabákových výrobků, novin a časopisů 
• prádelny a čistírny 
• autoopravny, pokud v nich není současně více než 30 osob 
• odtahové služby 
• prodejny náhradních dílů 
• provozovny pro výdej zboží z e-shopů 
• prodejny zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby 
• pokladní prodej jízdenek 
• lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň 

zčásti z veřejného zdravotního pojištění 
• květinářství 
• provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické práce, 

zeměměřičství, testování, měření a analýza ve stavebnictví 
• prodejny látek a textilní galanterie 
• provozovny servisu počítačů, spotřební elektroniky a domácích spotřebičů 
• realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 

evidence 
• zámečnictví 
• opravy, údržba a instalace strojů a zařízení pro domácnost 
• pohřební služby, provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování 

lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren 
• myčky automobilů 
• prodejny domácích potřeb, pokud v nich lze nakoupit ochranné prostředky (např. roušky, 

respirátory, dezinfekci apod.) 
• provozovny pro sběr a výkup surovin 
• sběrné dvory 
• hobbymarkety 
• prodejny stavebnin a stavebních výrobků 
• železářství 
• prodejny i servisy jízdních kol 



Na které prodejny a zařízení se i nadále vztahuje ZÁKAZ provozu: 
• provozovny stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou 

přesahující pět tisíc metrů čtverečních 
• herny, kasina 
• autoškoly 
• taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče 

taxislužby 
• vnitřní sportoviště, sportovní utkání 
• divadla, koncertní sály, kina, bohoslužby v kostelech 
• školní zařízení 
• prodejny s obuví či oblečením 
• restaurace a stravovací zařízení (výjimku mají ale ty, které vaří pro zaměstnance, 

poskytovatele zdravotních a sociálních služeb, vězně) 
• knihovny 
• knihkupectví 
• papírnictví 
• veletrhy a trhy 
• galerie a muzea 
• zařízení poskytující ubytovací služby (penziony, hotely) 
• samoobslužné prádelny a čistírny 
• prodejny s elektrospotřebiči 
• kosmetické salony (kosmetika, pedikúra, manikúra), kadeřnictví 
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Unie neslyšících Brno, z.s. sleduje vývoj pandemie COVID-19 a přijímá odpovídající 

opatření, která mají za cíl minimalizovat dopad koronaviru na zaměstnance, zákazníky 

i obchodní partnery.  

Pracovníci UNB monitorují a respektují vládní opatření a nařízení, která mají vést k co 

nejmírnějšímu zastavení šíření pandemie.  

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V BRNĚ V ROCE 2020 

Poplatek v roce 2020 činí 670 Kč a splatnost poplatku 

v roce 2020 je posunuta na 31. 8. 2020.  

Poplatek je možné zaplatit poštovní poukázkou typu A 

nebo bankovním převodem na účet:  

 Číslo účtu:   111220022/0800 

 Variabilní symbol:  rodné číslo poplatníka 

Platba v hotovosti (osobně) je možná po předchozí 

telefonické nebo e-mailové domluvě.  

Podrobné informace o poplatku najdete na stránkách www.brno.cz/odpady 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 

Přihlášky je možné podávat od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020 datovou 

schránkou školy, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo 

osobním podáním do MŠ.  

Konkrétní termín zápisu stanoví ředitel školy. 

 

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

Zápisy k povinné školní docházce budou probíhat od 1. do 30. 4. 2020 bez osobní 

přítomnosti dětí ve škole.  

Termín zápisu stanoví ředitel školy.           Příjem žádostí je od 1. 4. do 30. 4. 2020                          

http://www.brno.cz/odpady


MŮŽEME VÁM TLUMOČIT, KDYŽ SI BUDETE CHTÍT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změna v poskytování služby 

TLUMOČNICKÁ SLUŽBA: 

 

PROVOZNÍ DOBA: 

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek:  9 – 19 hodin   DEAFCOM 

 

 

 

 

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek:  7 – 19 hodin 

- Aplikace WhatsApp   

- Skype  

 

- Kontakty na tlumočníky:   

- Ivan Poláček   775 576 120 (on-line tlumočení, SMS, telefon) 

- Lenka Doušová              777 885 460 (jen SMS – poradenství v sociálních  

oblastech) 

- Andrea Ilčáková  773 111 120 (on-line tlumočení, SMS, telefon) 

- Eliška Šotíková  776 888 120 (on-line tlumočení, SMS, telefon) 

- Karolína Kalendová  608 221 554 (on-line tlumočení, SMS, telefon) –  

čtvrtek, pátek 

- Drahuše Szymusiková 725 605 215 (SMS, telefon) 

- Ivana Kupčíková  607 505 182 (on-line tlumočení, SMS, telefon) 

 

 



V UNB je zdarma k dostání průhledný ochranný štít. Můžete 

si osobně vyzvednout i ochrannou roušku  

a gumové rukavice. 

Od firmy CEITEC VUT v Brně: 

 

 

UNB vlastní výroba: 
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Vážení přátelé UNB, 

i v tomto posledním dubnovém týdnu připravujeme program na měsíc květen! Jistě jste 

už netrpěliví a čekáte, kdy budete moci navštívit naši kavárnu „U Žambocha“  

i s programem. Připravujeme program tak, aby byl pro naše neslyšící v Brně a okolí 

bezpečný a snadno přístupný.  

Již se otepluje a u vstupu máme otevřené dveře, do UNB je možné vstoupit jen 

s rouškou jednotlivě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud přicházíte, vyčkejte u vchodu, abychom se Vás mohli dle vyžadované služby 

ujmout. Naše recepce je nyní vybavena plexisklem, za sklem sedí Libuška 

s průhledným ochranným štítem. Na každém stole si můžete vydezinfikovat ruce.  

 

 

 VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ 

 PŘI VSTUPU SI VYDEZINFIKULTE RUCE 

 DODRŽUJTE ODSTUP MEZI SEBOU 2 METRY 

 UPŘEDNOSTŇUJEME PLATBU KARTOU 

 PŘI VÝBĚRU ZBOŽÍ POUŽÍVEJTE RUKAVICE  

 VSTUP POUZE SE ZAKRYTÝMI ÚSTY ROUŠKOU, 
ŠÁLEM, ŠÁTKEM NEBO OCHRANNÝM ŠTÍTEM,  
(NA VYŽÁDÁNÍ POSKYTNEME ZDARMA OCHRANNÝ ŠTÍT) 



První místnost v kavárně prošla rekonstrukcí, byla vymalována a instalovali jsme 

nové osvětlení, zatím vypnuté.  

 

 

                                                                                                                    Můžete kavárnu podpořit: 

 

 

                                                                                                 

 

 
 

Všichni pracovníci služeb používají průhledné ochranné štíty pro snadnou komunikaci, 

 

 

 

 

 

 

 

 pracujeme odděleně, všichni víme, že roušky jsou nepohodlné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Naše tlumočnice v terénu mají 

u sebe i pro neslyšící klienty 

ochranné pomůcky 

(rukavice, ochranný štít) 

 

 

 

 

 

 

NÁVŠTĚVNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST  

(obchod s kompenzačními pomůckami, servis sluchadel): 

PONDĚLÍ – ČTVRTEK: 10,00 – 16,00 HOD. 

 

Při vstupu do UNB prosíme, dodržujte následující postupy:  

 Váš zdravotní stav je v pořádku 

 Používejte dezinfekci na ruce, které je umístěné na recepci 

 Se zaměstnanci komunikujte v co nejkratší době, nejlépe pod 15 minut  
a s 2 metrovým rozestupem 

 pokud je Vás víc, dodržujte 2 metrový rozestup 

Prosíme všechny, abyste zvážili, zda je nutná osobní návštěva UNB (nejlépe se 
objednat dopředu) a upřednostňujeme formou poskytnutí služby e-mailem, telefonem, 
chatem, on-line. 

 

 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ: 

PORADENSTVÍ V OBLASTI SLUCHADEL 

telefonické poradenství tel.: 605 342 188 p. Prušvic  

email: leos.prusvic@neslysici.net 

 

PORADENSTVÍ V KOMUNIKAČNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCKÁCH 

telefonické poradenství, tel.: 775 576 120 p. Poláček 

e-mail: polacek@pomuckyproneslysici.cz   

 

PORADENSTVÍ V OBLASTI POČÍTAČOVÝCH TECHNOLOGIÍ 

e-mail: lubomir.hykl@gmail.com – p. Hykl 

mailto:leos.prusvic@neslysici.net
mailto:polacek@pomuckyproneslysici.cz
mailto:lubomir.hykl@gmail.com


Často se obracíte se žádostí, jak to bude s elektronickým mýtným pro osoby, které 

jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a byl jim přiznán parkovací průkaz. 

O této věci jsem jednal s panem ředitelem úseku Ing. Václavem 

Henzelem, který je zodpovědný ve státní organizaci Cendis za IT přípravu 

elektronického mýtného. Podle jeho vyjádření nebude od 1. 1. 2021 žádná 

změna pro osoby se zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu 

ZTP nebo ZTP/P a parkovacího průkazu při jízdě na dálnicích. To 

znamená, že nebudeme platit žádný poplatek. Samozřejmě, že se 

nám může stát, že občas nás zastaví kontrola při jízdě na dálnici, 

protože se bude chtít přesvědčit, zda skutečně splňujeme podmínky 

pro bezplatné užívání dálnic. Věříme, že to je dobrá zpráva. Samozřejmě, že situace 

kolem mýtného se bude v dalších letech vyvíjet. Pravděpodobně od roku 2022 dojde 

k tomu, že systém bude umět detekovat všechna vozidla, která nebudou mýt 

zaplacené mýtné, a bude nutné dále rozhodnout o dalším způsobu řešení pro osoby 

se zdravotním postižením, aby nebyly neustále zahlceny upomínkami za placení 

mýtného. To je však věc dalšího řešení, pravděpodobně až v příštím roce. 

Zdroj: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 
 

 
Smějeme se s UNB: 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost UNB je realizována za finanční podpory Jihomoravského 

kraje, Statutárního města Brna, Úřadu městské části města Brna – 

Královo Pole, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva kultury ČR. 
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