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Vážení čtenáři, 
dostává se Vám do ruky první číslo SPravodaje.  

SPravodaj je elektronický zpravodaj Hradeckého 
centra,  ve kterém Vás budeme pravidelně informovat 
o našich službách, akcích, ale také o důležitých novinkách. 

Proč právě název SPravodaj?  

Již delší dobu jsme měli v  plánu vytvořit vlastní 
zpravodaj,  kterým bychom naše klienty a další zájemce 
mohli pravidelně informovat. A protože se jedná 
o důležité informace pro lidi se sluchovým postižením - 
vznikl název SPravodaj. 

Co najdete v dnešním SPravodaji? 

V  prvním čísle SPravodaje Vám představíme pracovníky 
Hradeckého centra.  

Informace ve ZJ zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=p_7TtazUjJ4 

Hradecké centrum v roce 
2015 
Rok 2015 od svého začátku přinesl již několik novinek. 
Nejvíce změn se týká poradny. V prosinci 2014 v poradně 
skončila Markéta Novotná a my bychom jí chtěli touto 
touto cestou poděkovat za její nasazení, aktivitu a 
dlouholetou práci. 

Markétu Novotnou od února nahradí Bc.  Pavel Vávra. 
Pavel Vávra bude poskytovat poradenství nedoslýchavým 
a neslyšícím osobám, ovládá znakový jazyk. 
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Tlumočnické služby 

Monika Krúpová  773 592 326 

Petra Zimová   774 465 953 

Tlumočnické služby 
poskytujeme pondělí až pátek 
od 7:00-17:00 hodin. Je nutné 
předem domluvit termín.  !
Poradenství 

Tereza Skákalová  773 595 328 

Eva Hedvičáková 495 533 138 

Pavel Vávra   773 595 327 

Provozní doba poradny 

Po 8:30-12:00  12:30-16:30 

Út 8:30-12:00  12:30-16:30 

St  8:30-12:00  12:30-17:00 

Čt 8:30-12:00  12:30-14:00 

!
 

  SPravodaj!
      Úvodník | HC v roce 2015 | Pracovníci HC 

https://www.youtube.com/watch?v=p_7TtazUjJ4
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Druhým novým pracovníkem je paní Eva Hedvičáková. 
Paní Hedvičáková do prosince 2014 pracovala v AUDIO-
CENTRU na Pospíšilově ulici.  

Pobočka AUDIOCENTRA je však zrušena a paní Hedvičá-
ková je zaměstnána v našem Hradeckém centru. Zde paní 
Hedvičáková poskytuje poradenství pro nedoslýchavé 
(sluchadla, kompenzační pomůcky). Paní Hedvičáková 
sídlí v zadní kanceláři. 

Kromě personálních novinek nedochází v  poskytování 
služeb k  dalším změnám. Služby budou nadále 
poskytovány tak, jak je znáte. 

V  roce 2015 pro Vás opět chystáme zajímavé bese-
dy,  rekondiční pobyty a další akce. Také se můžete těšit 
na oslavy prvního výročí činnosti našeho Hradeckého 
centra. O všem Vás budeme průběžně informovat 
v tomto SPravodaji. 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

Informace ve ZJ zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=9t5m6LlnJUY 

Pracovníci Hradeckého 
centra  
Tlumočnické služby - poskytujeme v celém 
Královéhradeckém kraji 

Monika Krúpová - tlumočnice       

!
!
!
!
Petra Zimová - tlumočnice      
(Rychnovsko a Náchodsko) 

!
!
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Setkání 
nedoslýchavých 

Pravidelné setkání 
nedoslýchavých se uskuteční 
v pondělí 9. února od 14:30 
v klubovně Hradeckého centra. 

!
Zajímavosti 

Švandovo divadlo nabízí novou 
službu, a to  promítání českých 
titulků k divadelnímu představení 
pro diváky s vadami sluchu. 
Dne 19. 2. takto můžete 
shlédnout první divadelní 
zpracování Čapkova KRAKATITU. 
Více informací na 
www.svandovodivadlo.cz, nebo 
tel.: 257 321 334, mob.: 
724 003 857, 
 kvitkova@svandovodivadlo.cz 

!
Služba 02 - Hovor pro neslyšící 

Služba je určena osobám se 
sluchovým postižením. Jedná se 
o službu, která není zpoplatněna, 
ale je vázána na registraci a 
podmínkou je mít průkaz ZTP. 
Operátor žádost vyřídí v mluvené 
formě a výsledek pošle osobě se 
sluchovým postižením ve formě 
písemné.   

V roce 2015 představuje nový 
komunikační kanál CHAT a 
informace o jeho obsluze. 

http://www.myslimena.cz

http://www.svandovodivadlo.cz
mailto:kvitkova@svandovodivadlo.cz
http://www.myslimena.cz
http://www.svandovodivadlo.cz
mailto:kvitkova@svandovodivadlo.cz
http://www.myslimena.cz
https://www.youtube.com/watch?v=9t5m6LlnJUY
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Poradenství 

Tereza Skákalová 

- poradenství pro neslyšící a 
nedoslýchavé, ovládá znakový 
jazyk 

- v poradně každé pondělí 

8:30-12:00 12:30-16:30 

!
Eva Hedvičáková  

- poradenství pro nedoslýchavé 

- v poradně: 

Po  8:30-12:00 12:30-14:00 

St  8:30-12:00 

Čt 8:30-12:00 

!
Pavel Vávra  

- poradenství pro neslyšící a 
nedoslýchavé, ovládá znakový 
jazyk 

- v poradně: 

Út 8:30-12:00 12:30-16:30 

St 8:30-12:00 12:30-17:00 

Čt 8:30-12:00 12:30-14:00 

Slovo závěrem 
Přejeme Vám šťastný a úspěšný rok 2015. V případě 
potřeby se na nás neváhejte obrátit, jsme připraveni 
Vám pomoci.  

pracovníci Hradeckého centra
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Vzpomínka na paní 
Jiřinu Bohuslavovou 

Rozlučme se vzpomínkou na naší 
přítelkyni Jiřinu Bohuslavovou, 
která zemřela 16. ledna 2015. 
Děkujme naší kolegyni a 
kamarádce, která měla velké 
pochopení pro osoby 
nedoslýchavé. Ochotně jim ve 
svém volném čase aktivně 
pomáhala a hájila jejich potřeby a  
práva. Dlouhá léta je vedla jako 
předsedkyně Svazu neslyšících a 
nedoslýchavých v ČR - ZO  
nedoslýchavých HK. 

Falešná sbírka pro 
neslyšící 

Pozor na falešnou sbírku pro 
neslyšící. Je to podvod! Do sbírky 
nepřispívejte! Více informací na: 

http://www.helpnet.cz/aktualne/
falesna-sbirka-pro-neslysici-0 

Dotazník 
spokojenosti 

Dovolujeme si Vás požádat o 
vyplnění dotazníku, který se týká 
hodnocení naší poradny. 

Dotazník je anonymní a 
dobrovolný. 

https://docs.google.com/forms/
d/1OBUnREaJJ2dwTz-
kPJivACULxwf4rs0kBencmbGz_C
E/viewform 

V příštím čísle 

V příštím čísle Vás budeme 
informovat o výměně průkazů 
ZTP.
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