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Vážení čtenáři, 
ve třetím čísle našeho SPravodaje se společně ohléd-
neme za oslavami prvního roku činnosti Hradeckého 
centra. Přinášíme Vám také aktuální informace o našich 
sociálních službách a samozřejmě i mnoho dalších 
zajímavých informací. 

Informace ve znakovém jazyce zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=-pFqJQq27nA 

Oslavy prvního roku činnosti 
a Den otevřených dveří 
Hradecké centrum pro osoby se sluchovým posti-
žením  o. p. s. bylo oficiálně založeno dne 26. srpna 
2013,  ale poskytování sociálních služeb zahájilo až od 
1. ledna 2014. Na začátek roku 2015 proto připadá první 
výročí činnosti Hradeckého centra.

Naše první „narozeniny“ 
jsme řádně oslavili. Ve 
dnech 16. a 17. března 
byla uspořádána naro-
zeninová párty pro děti 
z  MŠ a ZŠ Štefánikova 
a pro děti z Lesní MŠ U Tří 

veve-rek. Každé dítě si 
vyrobilo svou narozeni-
novou čepičku a veselé 
brčko s  knírem a potom 
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Zájemci, nezapomeňte 
se včas přihlásit na 
rekondiční pobyty! 

Pobyt pro neslyšící 

Pobyt se uskuteční v termínu 
18. – 25. 9. 2015 v hotelu Bečva 
v Rožnově pod Radhoštěm. 
Cena 3.230 Kč (polopenze), 
nebo 3.800 Kč (plná penze).

Uzávěrka přihlášek a zaplacení 
zálohy (1.500 Kč) do 30. dubna 
2015. Více informací poskytne 
Monika Krúpová, tel. č. 773 
592 326.

Více informací zde: http://
www.hradeckecentrum.cz/?
p=628 

!
Pobyt pro nedoslýchavé

Pobyt s kurzem odezírání se 
koná v termínu 25. 7. – 1. 8. 
2015 v hotelu Astoria v Jan-
ských Lázních. Cena 3.300 Kč. 
Uzávěrka přihlášek do 30. 
dubna 2015. Více informací 
poskytne Tereza Skákalová, tel. 
č. 773 595 328.
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nám všichni pomohli vyzdobit klubovnu. Starší děti 
z  internátu a bytu Jablíčko vyráběly girlandy s přáním, 
děti z MŠ společně ozdobily velký papírový dort. Na závěr 
oslavy byla pro děti připravena tombola, takže každý si 
odnesl tašku plnou dárků.

Ve středu 18. března jsme oslavy zakončili Dnem 
otevřených dveří. Po celý den si mohli návštěvníci 
prohlédnout a vyzkoušet kompenzační pomůcky, které 
zde vystavovala Unie neslyšících Brno. Dále byly k vidění 
ukázky znakového jazyka a pro návštěvníky bylo 
k dispozici i mnoho informačních materiálů. Odpoledne 
jsme pak s přítomnými sfoukli svíčku na narozeninovém 
dortu a společně jej rozkrojili.

V rámci Dne otevřených dveří navštívilo Hradecké 
centrum celkem 70 osob. Všem za jejich návštěvu 
a  podporu děkujeme. Dále na tomto místě děkujeme 
všem sponzorům, kteří materiálně podpořili tombolu pro 
děti. Velmi též děkujeme naš im dobrovolnicím 
a  studentkám PdF UHK, které po celé dny na našich 
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Akce pro děti 
materiálně podpořili: 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 
– pobočka HK 

!
!
Beiersdorf spol. s r.o. – Nivea 

!
!
Českomoravská stavební 
spořitelna – p. Bergerová

!
!
Rossmann
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akcích vypomáhaly. V neposlední řadě děkujeme paní 
Hedvičákové za upečení výborných zákusků a  naroze-
ninového dortu. 

Informace ve znakovém jazyce zde: 

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

Úhrada tlumočnických služeb 
Informujeme uživatele tlumočnických služeb o změnách 
v proplácení těchto služeb.

Hradecké centrum poskytuje základní a fakultativní 
tlumočnické služby. Základní služby jsou pro klienty 
zdarma, protože jsou hrazeny z dotací ze státního 
rozpočtu. Mezi takové služby patří např. tlumočení 
u  lékaře, jednání na úřadě či s jinými institucemi (banky, 
pojišťovny, policie – podání stížnosti, aj.), návštěva 
u  právníka/notáře, konzultace s dalšími odborníky, 
pracovní pohovory a jednání se zaměstnavatelem, 
smuteční obřad, jednání s rodinnými příslušníky.

Fakultativní služby jsou doplňkové. To znamená, že na 
takovou službu není nárok a klient si ji musí zaplatit sám. 
Mezi takové služby v Hradeckém centru patří např. 
tlumočení ve vzdělávání (výuka, kurzy, přednášky, 
semináře), tlumočení kulturních akcí a zájmových aktivit, 
tlumočení společenských a jiných osobních událostí 
(např. svatby, oslavy, křtiny aj.).

Cena za fakultativní služby se pohybuje v rozmezí od 270 
do 350 Kč (dle tlumočené situace). Dále se do celkové 
ceny započítává i cestovné tlumočníka do místa 
tlumočení a čas strávený na cestě (100 Kč za hodinu na 
cestě). O ceně Vás vždy předem bude informovat 
tlumočník. Pro platbu bude vystavena faktura. 

Více informací: 

http://www.hradeckecentrum.cz/?page_id=90
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Hodnocení kvality 
služeb 

Hradecké centrum pravidelně 
kontroluje a hodnotí své posky-
tované služby.

Celou zprávu o hodnocení 
služeb si můžete přečíst na 
nástěnce nebo zde: http://
www.hradeckecentrum.cz/?
page_id=654 

Kurz Základy 
komunikace s osobami 
se sluchovým 
postižením 

Hradecké centrum pořádá 
akreditovaný kurz pro sociální 
pracovníky a pracovníky v 
sociálních službách. Kurz se 
uskuteční 2. 6., 18. 6. a 23. 6. 
Více informací na http://
www.hradeckecentrum.cz/?
page_id=671 

Dálniční známka 

Upozorňujeme, že držitelé 
průkazu ZTP a ZTP/P z důvodu 
praktické nebo úplné hluchoty 
nemají nárok na bezplatnou 
dálniční známku. Informace ve 
ZJ zde: http://youtu.be/
KwJK7sSxTAM
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Doba poskytování tlumočnických služeb je od pondělí do 
pátku v čase od 7 do 17 hod. Každé tlumočení je třeba 
předem objednat – objednávejte alespoň pět dní 
předem. 

Kontakty na tlumočnice: Monika Krúpová (773 592 326), 
Petra Zimová (774 465 953).

Informace ve znakovém jazyce zde: 

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

Novinky v půjčovně 
kompenzačních pomůcek 
Od dubna pro Vás rozšiřujeme nabídku pomůcek 
k vyzkoušení a zapůjčení. 

Mezi nové pomůcky patří:

- Vibrační budík TRAVEL TIM 

- Cestovní vibrační digitální a zvukový budík SBP 100 

- Cestovní digitální vibrační budík TCL 210 

- Komunikátor pro nedoslýchavé HEARIT ALL 
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Z jiných organizací 

Přinášíme Vám zajímavé 
informace z jiných organizací. 

Švandovo divadlo nabízí 
titulky pro osoby se 
sluchovým postižením 

Švandovo divadlo by Vás rádo 
pozvalo na představení s 
českými titulky - více na https://
www.youtube.com/watch?
v=rXzMa4HdvwA

Prohlídka nového 
planetáriea v Hradci Králové 

ZO nedoslýchavých a Hradecké 
centrum pořádají prohlídku 
nového planetária v HK.  
Prohlídka se uskuteční ve čtvrtek 
21. května v Planetáriu na 
Novém Hradci Králové. Sraz ve 
14:30 před planetáriem. 
Prohlídka bude tlumočena do 
znakového jazyka. Pro držitele 
průkazu ZTP je cena vstupného 
70 Kč. Na prohlídku je třeba se 
přihlásit do 18. května v 
kanceláři Hradeckého centra 
nebo na mail:  
zstauder@seznam.cz, nebo 
hradeckecentrum@seznam.cz, 
popř. SMS na tel. 731 931 000 

Den rodiny v Hradci Králové 

Akce se koná 10. 5. 2015. 
Podrobný program naleznete 
zde: http://www.hradecko.eu/
files/aktuality/letak-a4-den-
rodiny-2015-def.pdf
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- Indukční smyčka LOOP HEAR 600 

Dále máme v poradně nový panel pro ukázku světelné 
signalizace AVISO BEE.

Půjčovnu můžete využít v otevírací době poradny, od 
pondělí do čtvrtka.

Více informací: 

http://www.hradeckecentrum.cz/?page_id=28

Tímto děkujeme Unii neslyšících Brno za spolupráci 
a rozšíření naší půjčovny.
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Vydává: Hradecké centru pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. 

Milady Horákové 504, 500 06, Hradec Králové  

495 533 138 

hradeckecentrum@seznam.cz 

www.hradeckecentrum.cz

Podpořte časopis GONG 

GONG je jedinečný časopis pro 
sluchově postižené v celé ČR. 
Aby se tento časopis podařilo 
udržet, je třeba finančně posílit 
jeho současnou 
předplatitelskou základnu. Roční 
předplatné stojí 288 Kč. Pokud 
chcete objednat předplatné 
časopisu, pošlete svoje jméno a 
adresu na adresu: 
sekretariat.gong@volny.cz. 
Informace ve ZJ zde: https://
www.youtube.com/watch?
v=e2NpR41Dlzo
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