
 
 
 

INFO ZPRAVODAJ UNB  

ÚNOR 2021 
 

OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 
 
Vážení členové UNB i nečlenové, zatím sledujeme aktuální 
informace o registraci do Centrálního rezervačního systému na 
očkování proti Covid-19 pro skupinu občanů mladších 80 let.  
 

Pokud máte zájem o očkování a budete si přát objednat očkování 
vakcínou, pak Vám toto naši pracovníci mohou pomoct 
zprostředkovat. Můžete nám nechat kontakt (SMS nebo e-mail) 
a až bude systém registrace otevřen, dáme Vám vědět. 

https://registrace.mzcr.cz/ 
 

Poznámka: Očkování osob nad 80 let již probíhá. Pokud o něj 

máte zájem, ale nevíte, jak se přihlásit, rádi Vám se vším 

pomůžeme. 



AKTIVITY V ÚNORU 2021 BUDOU jen ON-LINE přednášky  
(živá vysílání) 

na Facebooku UNB:  https://www.unieneslbrno.cz/facebook/ 
 
 
čtvrtek 11. února 2021 v 17 hod.  

43. VEČER WALDEMARA PLCHA S ŘEDITELEM BRNĚNSKÉ 
HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA JIŘÍM DUŠKEM 
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. nám prozradí, jak 
dětská záliba přejde v celoživotní koníček  
a profesní uplatnění. Od dětství se zajímal  
o astronomii, což vyústilo ve studium 
astrofyziky na Přírodovědecké fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně.   
 
Tlumočení znakového jazyka: Karolína Kalendová.  
 
 
čtvrtek 18. února 2021 v 17 hod.  

ZDRAVOTNICKÁ PŘEDNÁŠKA: OČKOVÁNÍ 
Aktuálně co Vás zajímá ohledně očkování 
proti Covid-19? Proč se nechat očkovat proti 
onemocnění Covid-19? Na otázky odpovídají 
neslyšící Marie Pangrácová ve spolupráci 
s Vojtěchem Kovařovicem. Nebojte se na 
cokoliv zeptat.  
 

Přednáška v českém znakovém jazyce.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 PROBĚHLÉ AKCE: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



I držitelé průkazů ZTP z důvodu praktické hluchoty jsou od 1. 1. 2021 osvobozeni 

od poplatků za dálniční známku.  

 

 

 

Toto osvobození přitom platí pouze na území České republiky a pouze tehdy,  

je - li držitel ZTP ve vozidle přítomen, tedy právě přepravován a jestliže vozidlo, 

v němž jede, sám řídí, je jeho provozovatelem nebo ho řídí, provozuje osoba 

blízká v přímé linii.  

Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP) ve svém stanovisku  

k elektronickým známkám uvádí, že nárok na osvobození od poplatků se 

prokazuje platným průkazem ZTP, nikoli parkovacím průkazem. Neslyšící tedy dle 

tohoto stanoviska nepotřebuje k bezplatné jízdě po dálnici parkovací průkaz. Tito 

lidé však ani parkovací průkaz nevlastní, pouze informativní ucho.  

Toto informativní ucho bývá často mylně nazýváno parkovacím průkazem pro 

neslyšící. O parkovacím průkaze však nelze hovořit, protože ucho neobsahuje 

žádné takové výhody.  

Na základě poznatků z praxe a konzultace se sociálními 

odbory i odbory dopravy se v praxi ukazuje jako nanejvýš 

vhodné, aby neslyšící měl při jízdě po dálnici za předním 

sklem umístěn právě tento informativní znak ucha. Je to 

z důvodu snadné kontroly ze strany policie, kdy nárok na 

osvobození od poplatků je pak ihned zřejmý. Tím se 

snižuje riziko namátkové kontroly.  

Druhým důvodem je snaha o určitou jednotnost - lidé s hendikepem pohybovým 

totiž při bezplatné jízdě po dálnici mají za oknem parkovací průkaz  

s vyobrazeným vozíčkářem.  

Informativní ouško si občan se sluchovým omezením vyřídí v místě, kde jsou 

vyřizovány i ostatní parkovací průkazy (v každém městě se jedná o trošku jiný 

odbor). Záležitost řeší žadatel osobně, při osobní návštěvě. Přinese si svůj platný 

ZTP průkaz, občanský průkaz a originál rozhodnutí o přiznání průkazu se 

zdravotním postižením, které je vydáváno úřadem práce dle  trvalého bydliště 

klienta.  



DŮLEŽITÉ INFORMACE 

Upozorňujeme, že preventivní antigenní testování na Covid-19 není vhodné pro 

lidi, kteří mají příznaky onemocnění Covid-19 nebo pro osoby v karanténě. Kdo 

má o antigenní test zájem, musí se nejprve přihlásit na internetu – rezervovat si 

místo a termín odběru. Pokud byste si s tímto nevěděli rady, rádi Vám s rezervací 

pomůžeme. 

Otestovat se mohou nechat všechny osoby, které jsou účastny zdravotního 

pojištění v ČR. Můžete se nechat otestovat opakovaně, jednou za 3 dny. 

Testování nelze provádět u lidí, u kterých uplynulo méně než 90 dní od prvního 

pozitivního výsledku PCR. Výsledky bývají oznámeny do půl hodiny po odběru.  
 

I nadále platí, že osoby s příznaky onemocnění kontaktují svého praktického 

lékaře, který vystaví žádanku na PCR test. Osoby v karanténě musí 5. – 7. den 

absolvovat PCR test, který indikuje praktický lékař nebo krajská hygienická 

stanice. Ale sám si musí rezervovat na internetu místo a termín 

odběru. Oznámení výsledků trvá až 72 hodin (SMS zpráva).  

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 



 
 

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

e-mail: unb@cmjn.cz 

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY poskytujeme dle domluvených termínů,  
otevřeno máme  

pondělí, úterý, středa:  9 – 17 hodin, 
čtvrtek: 9 – 20 hodin, 
pátek: 9 – 15 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:  9 – 17 hodin  

čtvrtek:     9 – 20 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:65761201 
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