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přejí pracovníci Unie neslyšících Brno  
a Kavárny u Žambocha 

 
 

 

Sledujeme aktuální informace, která ovlivňují i chod naší kavárny. 

Co připravujeme v nejbližších dnech, se dozvíte uvnitř zpravodaje! 

 

Veselé Vánoce, 

šťastný nový rok 2021  



Aktuální informace 

Od čtvrtka 3. prosince můžete znovu navštívit naši kavárnu.  

Podmínkou je: u stolu můžou sedět max. 4 lidé. 

Můžete si dát hermelín s čerstvým chlebem, palačinku, nápoje  

a hlavně dobrou kávu! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kavárna bude mít otevřeno do 18. 12. 2020 
 

 

Sledujeme aktuální informace, která postihují i naši kavárnu a některé služby pro 

naše klienty. Podle toho přizpůsobujeme i náš program v prosinci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotkou si připomínáme „Adventní dny na Zelňáku“ v r. 2017,  

doufejme, že již v příštím roce zažijeme lepší časy. 

DOBRÁ ZPRÁVA! 

70,- 



 
 

5. listopadu 2020 

 
   

12. listopadu 2020 byla hostem v  40. pořadu Waldemara Plcha 

primářka oční kliniky Neovize doc. MUDr. Skorkovská. Celý 60 minutový 

rozhovor můžete zhlédnout  na stránkách www.unieneslysicichbrno.cz 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Nechyběl i podpis za zeď slávy 
                                                                         Foto: Anička Pecková  

                                                                                       (brněnská fotografka)     
 
         

                                                                                                 

CO PROBĚHLO V LISTOPADU? 

40. 

jubilejní 

pořad 

s Waldemarem Plchem! 

http://www.unieneslysicichbrno.cz/


19. listopadu 2020  on - line přednáška s paní Mgr. Dohnalovou 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

On – line program můžete sledovat na: 

    

  

                           https://www.unieneslbrno.cz/facebook/         

                                                       nebo     

                           https://www.unieneslbrno.cz/youtube/ 

 

Mikuláš, Čert a Anděl z UNB Vás také navštíví,  
letos poprvé se Mikulášská nadílka uskuteční mimo prostory UNB, 

pokud jste se zaregistrovali (max. 20 dětí),  
pak Vás navštívíme osobně. 

Těšte se v pátek 4. prosince! 

 

 

 

 

 

 

https://www.unieneslbrno.cz/facebook/
https://www.unieneslbrno.cz/youtube/


Připravujeme ! 

Budou jen ON-LINE přednášky (živé vysílání) 
 

https://www.unieneslbrno.cz/facebook/ 

                           https://www.unieneslbrno.cz/youtube/ 

 

čtvrtek 3. prosince 2020 od 17:00 hod. 

 

Druhý díl přednášky bude opět veden paní Mgr. Miroslavou 

Dohnalovou. Tentokrát se bude věnovat pozornost i formám relaxace. 

Vezměte s sebou 2 papíry a tužku či propisku.   

Tlumočení znakového jazyka: Karolína Kalendová 

 

čtvrtek 10. prosince 2020 od 17:00 hod.  

 

Naladíme se na předvánoční čas díky paní Alexandře 

Martině Běhalové. Jejím tématem bude Aromaterapie – 

léčení imunity pomocí bylin. Součástí bude i návod, jak 

mohou diváci vyrobit přírodní pleťový olej, třeba jako vánoční 

dárek pro někoho z blízkých. 

Tlumočení znakového jazyka: Andrea Ilčáková 

 

čtvrtek 17. prosince 2020 v 17:00 hod. 

Robert Šlachta  
 

ve 41. pořadu Waldemara Plcha 

Robert Šlachta - bývalý český policista a celník, od ledna 

2008 do června 2016 ředitel Útvaru pro odhalování 

organizovaného zločinu, od srpna 2016 do listopadu 2019 náměstek 

generálního ředitele Celní správy České republiky a vedoucí sekce pátrání 

Celní správy ČR.  

Tlumočení znakového jazyka: Ivan Poláček 

V PROSINCI PŘIPRAVUJEME! 

ROBERT ŠLACHTA 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI A ROZVOJ MOZKOVÉ ČINNOSTI 

AROMATERAPIE 

https://www.unieneslbrno.cz/facebook/
https://www.unieneslbrno.cz/youtube/


     V roce 2016 jsem odešel od policie. Proč? Kvůli šílené reformě,  

která měla za cíl zabít 

jakékoliv protikorupční 

vyšetřování v Česku. Zločiny 

mocných jsme neměli už 

nikdy odhalit. ČSSD na čele s 

Chovancem tehdy spojila dva 

policejní útvary v jeden. Náš 

Útvar pro odhalování 

organizovaného zločinu  

a ÚOKFK. Celé to sfoukli za 

měsíc. Jako vzor pro tuhle „reformu“ nám dávali 

Slovensko a jejich NAKU. Víte, kdo byl tehdy 

policejním prezidentem na Slovensku, pod 

kterého spadala i NAKA? Tibor Gašpar.  

A stejného Tibora Gašpara pak měl za poradce 

ministr vnitra Jan Hamáček. Já vím, že je to už 

moc jmen a informací ale teď přichází to 

nejdůležitější. Tibora Gašpara dneska zadržela 

slovenská policie. Tak co, myslíte, že jim tu jejich 

pohádku o „zefektivnění“ policejního sboru ještě 

někdo věří? 

Po 30 letech služby u policie a celní správy jsem 
napsal s Pepou Klímou knížku „Třicet let pod přísahou“ o všem, o čem 
jsem předtím nemohl mluvit. 

 

 

  

 

 

 

Pokud jste platícími členy naší organizace UNB, můžete se kdykoliv 

zastavit od pondělí 7. prosince pro dárek od naší UNB organizace. 

Bohužel v letošním roce nemůžeme uspořádat předvánoční besídku, neb 

nám to pravidla nedovolují. Dárky jsou jiné pro muže a jiné pro ženy.  



Trávíte stále více času u počítače?  
Zde je návod, jak správně sedět. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak vyležet „lehký covid“.  
Praktičtí lékaři radí, jak na samoléčbu 

 

Tak jako jiné virózy i obávaný covid-19, pokud zaútočí jen v mírné či 

střední síle, se musí doma prostě a jednoduše „vyležet“. Klíčem je 

dostatečný odpočinek, přísun tekutin i strava bohatá na přírodní vitaminy. 

A hlavně nepanikařit, shodují se lékaři. 

Se samoléčbou si většina pacientů poradí díky běžně dostupným lékům. 

Přinášíme podrobný návod ministerstva zdravotnictví i praktických lékařů, 

jak se doma léčit i jak eliminovat přenos nákazy na ostatní členy rodiny. 

1. Jak poznám, že jsem nakažen? 

K hlavním příznakům tohoto onemocnění patří zvýšená teplota, kašel, 

dušnost, bolest kloubů a únava i bolest hlavy. Ne však každý s těmito 

příznaky je nakažen koronavirem. V takovýchto případech je nutné 

racionálně zvážit, zda jste mohli přijít s nákazou do kontaktu. 

2. Co dělat, když mám příznaky? 

Kontaktujte telefonicky praktického lékaře a postupujte podle jeho 

instrukcí. Lékař vystaví žádanku na covid test. Pokud je to potřeba, 

elektronicky se vystaví karanténa. Pozitivně testovaný pacient dostane 

informaci, že má zůstat v domácí péči, lékař mu vysvětlí podmínky 

karantény či izolace. 

3. Mám mírný průběh, čím se doma léčit? 

K domácí léčbě stačí volně prodejné léky z lékárny. Jedná se o virové 

onemocnění a na to žádná antibiotika a běžně dostupná antivirotika  

k dispozici nejsou. 

4. Co mám užívat na teplotu? 

Teplota je vyjádřením toho, že organismus bojuje s infekcí. Když ji 

srážíme, de facto můžeme snižovat obrannou reakci. Na druhou stranu, 

pokud je teplota vysoká nad 38 °C a dospělého či dítě obtěžuje bolest 

hlavy, už srážet musíme, shodují se lékaři. Na déle trvající horečku  

a případně bolest hlavy či kloubů se může užívat aspirin nebo acylpyrin 

(ne u dětí), paralen, ibalgin, brufen. 

Možná je i kombinace těchto preparátů, ale samozřejmě podávaná dle 

dávkování a v časových odstupech – mezi užíváním musí být minimálně 

4 hodiny. Neměla by se překročit maximální dávka, zejména  



u paracetamolu je potřeba to hlídat – v dávce víc než čtyři denně už může 

být nebezpečný. Je také důležité, aby si lidé u komerčních preparátů 

přečetli jejich složení, aby nepřekročili dávku. Například coldrex a paralen 

či panadol obsahují paracetamol, tudíž pozor na předávkování. 

5. Co užívat na kašel? 

Na kašel se dají podávat mukolytika volně prodejná v lékárně. Jsou i ve 

formě sirupů, například ambroxol, ambrobene. mucosolvan. Na druhou 

stranu jsou i preparáty, které může předepsat jen lékař, například 

erdomed. Ten by měl mít z mukolytik nejlepší účinek. Čili i s lékařem je 

dobré se poradit, není problém poslat pacientovi e-recept. 

6. Co dávat dětem na kašel? 

Rodiče se musí vždy řídit tím, jaký kašel je: suchý, nebo vlhký. Podle toho 

pak volit v lékárně sirup. U dětí je dobré používat i med. Ví se o něm, že 

má antitusický efekt. Zejména u malých dětí pediatři doporučují léčbu 

inhalační – do inhalátoru dát například vincentku. 

7. Je nutné užívat vitaminy? 

Ideální je konzumovat přírodní vitaminy, do stravy zařadit čerstvou 

zeleninu a ovoce. Kromě vitaminu C je vhodné „zásobit“ se zinkem  

a vitaminem D. I ty jsou volně prodejné v lékárně. Po letních měsících je 

vitaminu D v těle víc díky slunečnímu záření, s příchodem zimy ho bude 

ubývat. Proto je dobré myslet na jeho doplnění. 

8. Když se cítím lépe, můžu chodit ven? 

Chození na vzduch, samozřejmě s dodržováním příslušných hygienických 

a epidemiologických opatření, je vhodné. Pohyb je po odeznění teplot 

důležitý. Zejména u dětí je dobré hlídat, aby neseděly zavřené celý den 

doma u počítače. 

9. Jsem pozitivní, jak chránit rodinu před nakažením? 

Nejlépe využít jednolůžkový pokoj se samostatným WC a koupelnou  

a důsledně dodržovat zavírání dveří v domácnosti. Pro všechny doma platí 

zpřísněná hygienická pravidla a používání ochranných pomůcek, jako je 

rouška a rukavice. 

10. Nemám samostatný pokoj. Co teď? 

Lůžka by měla být umístěna nejméně jeden metr od sebe a pokoj by měl 

být dostatečně odvětráván. Vycházet do dalších společných prostor  



v roušce a jen v nezbytných případech. Po použití sdílených toalet je nutné 

je řádně dezinfikovat. Osoba v domácí izolaci musí používat vlastní 

ručníky, které nepoužívají další členové domácnosti, a to jak pro osušení 

po koupání nebo sprchování, tak pro účely hygieny rukou. Také je potřeba 

mýt nádobí horkou vodou s čisticím prostředkem a na usušení použít 

vlastní utěrku. 

11. Jak nakládat s oblečením? 

Textilií a náčiní, kterých se v domácnosti dotýká osoba v izolaci, by se už 

neměli dotýkat další lidé. Ať už jde o ručníky, nebo skleničky. Po použití 

těchto předmětů je nutné důkladně je omýt, lze použít myčku nádobí. 

12. Jak prát prádlo nemocného? 

Pomocí pracího prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné pro danou 

tkaninu. Vhodné jsou teploty nad 60°C. Pokud je to možné, doporučuje se 

sušit a žehlit na nejvyšší možnou teplotu vhodnou pro danou tkaninu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mimořádná okamžitá pomoc MOP COVID-19 

Co mohu dělat, když se dostanu do mimořádně tísnivé finanční 

situace? 

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem koronaviru ve finanční nouzi, 

mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP 

COVID-19). Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma 

na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely 

dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. 

Žádost o dávku musí být odůvodněná.  

Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální  

a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kopírujeme stanovisko NRZP ve zkráceném znění:  

OSVOBOZENÍ OD ZPOPLATNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  

Od 1. 1. 2021 tedy nově citované ustanovení zní 

takto: „Zpoplatnění nepodléhá užití 

zpoplatněné pozemní komunikace silničním 

motorovým vozidlem přepravujícím těžce 

zdravotně postižené občany, kteří jsou podle 

zvláštního právního předpisu držiteli průkazu 

ZTP, nebo průkazu ZTP/P, pokud 

provozovatelem silničního motorového vozidla je 

postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.“ Ke 

změně došlo i v upřesnění terminologie, a to vtom směru, že sama 

postižená osoba nebo osoba jí blízká musí být nadále 

provozovatelem, nikoliv již držitelem silničního motorového vozidla.  

K uplatnění osvobození tedy musí být od roku 2021 splněno současně 

následující: 

a) osoba se zdravotním postižením se nachází ve vozidle, 

b) tato osoba je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P,  

c) provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená 

osoba sama nebo osoba jí blízká. 

Pro úplnost ještě nutno zdůraznit, že uplatnění osvobození je vázáno 

pouze na průkaz osoby se zdravotním postižením, tedy na průkaz 

ZTP či ZTP/P a nikoliv na parkovací průkaz. Umístěním parkovacího 

průkazu na předním okně vozidla lze snížit riziko zbytečného zastavování 

vozidla z důvodu silniční kontroly, avšak parkovací průkaz sám tedy takto 

na dálku nedokladuje osvobození od zpoplatnění, neboť to je vázáno na 

další výše uvedené podmínky. 

Pokud jde o přepravu osob, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a 

jsou přepravovány do příslušného zařízení, uvádí se v komentáři k § 20a 

zákona následující:  „Problém představuje situace, kdy tato osoba s 

postižením je přepravována do příslušného zařízení (např. zdravotnické, 

školské, rekreační atd.), kde zůstává, zatímco řidič vozidla se vrací zpět 

po zpoplatněné silnici. Vzhledem k současnému způsobu zpoplatnění 

vozidel do celkové hmotnosti 3,5 t, tedy pouze formou časového poplatku 

v trvání nejméně 10 dnů, je zřejmé, že osvobození od zpoplatnění se musí 

vztahovat i na návrat samotného řidiče z místa, kam osobu s postižením 

vezl. V takových případech je vhodné vyžádat si potvrzení od příslušného 



zařízení, o přijetí osoby s postižením. Osvobození od zpoplatnění se 

ovšem nevztahuje na držitele průkazů ZTP, pokud jejich postižení spočívá 

v úplné nebo praktické hluchotě. Tato skutečnost je na průkazu vyznačena 

odpovídajícím piktogramem.“ Upozorňujeme, že tato věc není upravena 

zákonem, je pouze v komentáři k § 20a, a tudíž není pro policejní orgán 

závazný a policejní orgán může postupovat rozdílně. 

Lze tedy shrnout, že novela pro všechny držitele průkazu ZTP a 

ZTP/P upřesňuje podmínku, že sama postižená osoba nebo osoba jí 

blízká musí být provozovatelem silničního motorového vozidla. Pro 

osoby postižené úplnou nebo praktickou hluchotou pak novela 

znamená, že jsou-li držiteli průkazu ZTP, jsou od poplatků nově 

osvobozeny.                                                         V Praze dne 6. 11. 2020 

               Zpracoval: legislativní odbor NRZP ČR  

 

Recept pro nejbližší dny: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JE NA ČASE ZAČÍT PÉCT VÁNOČNÍ CUKROVÍ 

Podle tradice se má u štědrovečerní tabule objevit 

12 druhů cukroví, takže 1 druh za každý měsíc  

v roce. Do Vánoc zbývá ještě měsíc, takže můžete 

pozvolna začít. Jedině tak se vyhnete stresu a vše 

stihnete hezky postupně. 

Čtyři až tři týdny před Vánocemi 

Koncem listopadu nebo začátkem prosince se můžete bez obav pustit do pečení 

lineckého cukroví. Vždy si dobře spočítejte, abyste měli stejný počet spodních  

i vrchních dílků s dírkou. Můžete také napéct podstavce pod včelí úly či košíčky, 

které později naplníte vanilkovým krémem a ovocem. Linecké napečte, ale zatím 

neplňte. Přijde na něj řada 14 dní před Vánocemi. 

Nejlépe na Mikuláše je ideální začít péct i perníčky, které potřebují nějaký čas na 

to, aby změkly. Existuje sice řada receptů, které garantují měkké perníčky ihned po 

upečení, ale pokud chcete mít ty nejlepší perníčky, ty opravdové podle našich 

babiček, pečte je podle klasického receptu s předstihem. Tento čas je vhodný i pro 

pečení marokánek, zázvorek či vanilkových rohlíčků. 

Dva týdny předem 

V tuto dobu se můžete pustit do pečení medvědích tlapek, pracen, ořechů, nebo 

jiného cukroví z formiček. Můžete použít klidně ořechy, které jste letos 

zavařovali. Zrovna tak je vhodný čas na pečení cukroví z rozinkového, kakaového 

či kokosového těsta. Na náplně je ale pro tyto druhy cukroví stále čas. Jediné, co 

můžete již slepit, je linecké. Ozdobte si ale perníčky, které uložte do krabice, do 

které vložíte jablko, které pomůže perníčkům změknout. 

Týden před Vánocemi 

Jste-li milovníky rolád, pusťte se do jejich pečení. Stejně tak upečte korpusy, 

trubičky, rakvičky, laskonky, kokosky či pusinky a máslové cukroví. Naplňte košíčky, 

včelí úly, laskonky a ostatní pečivo, které to vyžaduje. Týden před Štědrým dnem 

je čas i na nepečené cukroví, jako jsou kokosové kuličky, kuličky rafaelo, nebo 

čokoládové hrudky. 

Kde pečivo uchovat 

Nejdůležitější je skladovat vánoční pečivo v chladu (úplně stačí balkon). Pečivo 

vložte do papírové krabice vyložené alobalem. 



 

 
 
 

KANCELÁŘ UNB: 
Tel, SMS, WhatsApp: 725 605 216 

e-mail: unb@cmjn.cz 

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY poskytujeme dle domluvených termínů,  
otevřeno máme  

od pondělí do čtvrtka 09 – 17 hodin, 
ve čtvrtek poradenství až do 20 hodin 

v pátek od 09:00 – 15:00 hodin. 
 
 

MŮŽEME VÁM TLUMOČIT, KDYŽ BUDETE CHTÍT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud nemusíte nikam chodit, zůstaňte doma! 
 

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


TLUMOČNICKÁ SLUŽBA 
 

PROVOZNÍ DOBA: 

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

pátek:     9 – 15 hodin 
 

- Aplikace WhatsApp 

- Skype: unieneslysicibrno  

- Deafcom 

 

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) 

- Drahuše Szymusiková  725 605 215 (SMS, telefon) 

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

- Irena Maňáková        776 888 120 (on-line tlumočení, SMS, telefon)  

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

ON-LINE TLUMOČENÍ DEAFCOM (aplikace v mobilu):  

  provozní doba: 9 – 17 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 

 

 
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 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.tichalinka.app&gl=SK
https://apps.apple.com/sk/app/deafcom/id1230384031?l=sk
http://www.unieneslysicichbrno.cz/
http://www.pomuckyproneslysici.cz/
http://www.cmjn.cz/

