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Vážení čtenáři, 
v  minulém SPravodaji jsme Vás informovali o oslavách 
prvního výročí činnosti našeho Hradeckého centra. 
Oslavy jsou ale již dávno za námi, a tak celý tým zase pilně 
pracuje a plně se věnuje Vám, našim klientům. V dnešním 
čísle pro Vás máme opět mnoho nových informací nejen 
z naší organizace. Přejeme Vám příjemné čtení. 

Hradecké centrum na 
veřejnosti 
Hradecké centrum se snaží kromě poskytování sociálních 
služeb také prezentovat na veřejnosti. V sobotu 23. května 
jsme se zapojili do akce pro děti a jejich rodiče „Poklad 
na Stříbrném rybníku“. Fotky z akce si můžete pro-
hlédnout na našem facebooku.

Ve čtvrtek 18. 6. bude Hradecké centrum prezentovat 
svou činnost v Rychnově nad Kněžnou při akci Dny 
sociálních služeb - od 10 do 17 na Starém náměstí. Plakát 
k akci naleznate na našem facebooku a webových 
stránkách. 

Hned druhý den, v pátek 19. června, se v Hradci Králové 
zúčastníme tradičního festivalu sociálních služeb „Poz-
nejme se navzájem“, který se koná od 9 do 18 hodin na 
kampusu Univerzity Hradec Králové.  

Více informací o festivalu najdete na  

http://vzdelavani.net/festival2015/ 
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Výměna oken 

Od konce června do září bude 
probíhat výměna oken na bu-
dově, kde sídlí Hradecké cen-
trum. 

Z tohoto důvodu bude ome-
zen provoz poradny. O přes-
ných termínech Vás budeme 
předem informovat v našem 
SPravodaji, či na našich we-
bových stránkách. 

https://youtu.be/q_29XLVs5SA 

Ceník příslušenství ke 
sluchadlům 

Aktualizovaný ceník 
příslušenství ke sluchadlům 
nalezneta na našich webových 
stránkách: http://
www.hradeckecentrum.cz/wp-
content/uploads/2013/11/
CENÍK-kopírování.docx

  SPravodaj!
HC na veřejnosti | Další služby HC | Návštěva planetária

https://youtu.be/q_29XLVs5SA
http://www.hradeckecentrum.cz/wp-content/uploads/2013/11/CEN%C3%8DK-kop%C3%ADrov%C3%A1n%C3%AD.docx
https://youtu.be/q_29XLVs5SA
http://www.hradeckecentrum.cz/wp-content/uploads/2013/11/CEN%C3%8DK-kop%C3%ADrov%C3%A1n%C3%AD.docx
http://vzdelavani.net/festival2015/
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Budeme rádi, pokud nás na akce přijdete osobně 
podpořit. Těšíme se na viděnou. 

Informace ve znakovém jazyce  

https://www.youtube.com/watch?v=Bx1jn5NLxvo

Další služby Hradeckého 
centra  
Hradecké centrum poskytuje dvě sociální služby – 
poradenství a tlumočnické služby. Kromě těchto 
základních služeb nabízíme našim klientům např. 
půjčování odborných knih a DVD. V  naší knihovně nyní 
máme více než 250 knih a DVD, které se týkají 
problematiky sluchového postižení, znakového jazyka atd. 
Registrační poplatek pro čtenáře, kteří jsou klienty 
Hradeckého centra, činí 20 Kč na kalendářní rok (50 Kč 
pro ostatní zájemce).  

Našim klientům nabízíme také možnost připojení na 
internet. Služba je určena pro ty, kdo umí s  počítačem 
pracovat, ale nemají vlastní počítač nebo nemají připojení 
na internet a potřebují si zde něco vyhledat. Využití 
internetu je zpoplatněno – za prvních 30 minut se platí 20 
Kč, za každou další započatou půlhodinu se účtuje 10 Kč. 

Informace ve znakovém jazyce  

https://www.youtube.com/watch?v=_VNplrH5Pvc

Lety pro handicapované 
Můžete se přihlásit na akci Open Skies for Handicapped 
2015, která se bude již po osmé konat 20. června 2015 od 
9 do 17 hod. na letišti v Hradci Králové.   Vyhlídkové lety 
jsou zdarma. Po celou dobu konání bude také bohatý 
doprovodný program. 

Důležité je si předem zajistit potvrzení od vašeho 
praktického lékaře. Lékař musí potvrdit, že jste schopni 
letu. Formulář si stáhněte na následujícím odkazu 
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Z jiných organizací 

Přinášíme Vám zajímavé 
informace z jiných organizací. 

Tísňová péče nejen pro 
seniory 

Služba nabízí v případě akutní 
nouze spojení s operátorkou 
pomocí telefonního přístroje 
s komunikací do prostoru bytu. 
Služba je vhodná i pro hůře 
slyšící osoby – není důležité to, 
co říká operátorka, ale to, co jí 
říká ohrožená osoba. Systém 
tísňové péče také zahrnuje 
zapojení pohybového čidla. Více 
informací zde: http://
www.zivothk.cz/tisnova-pece/
prubeh-poskytovani-sluzby/ 

MIRAKULUM – pozvánka pro 
neslyšící 

Česká unie neslyšících zve na 
svou akci: https://
www.youtube.com/watch?
v=NTCcyE6wSU8 

Sen čarovné noci s titulky 
pro neslyšící 

Městská divadla pražská spustili 
nové titulkované představení 
pro neslyšící. Poskytována je i 
sleva na vstupné. Více informací 
zde: http://
www.mestskadivadlaprazska.cz/
inscenace/58/sen-carovne-noci/

http://www.zivothk.cz/tisnova-pece/prubeh-poskytovani-sluzby/
https://www.youtube.com/watch?v=NTCcyE6wSU8
http://www.mestskadivadlaprazska.cz/inscenace/58/sen-carovne-noci/
https://www.youtube.com/watch?v=Bx1jn5NLxvo
https://www.youtube.com/watch?v=_VNplrH5Pvc
http://www.zivothk.cz/tisnova-pece/prubeh-poskytovani-sluzby/
https://www.youtube.com/watch?v=NTCcyE6wSU8
http://www.mestskadivadlaprazska.cz/inscenace/58/sen-carovne-noci/
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http://www.agenturaarte.cz/open-skies-for-handicapped. 
Vyplněné potvrzení nám předejte (osobně, e-mailem, či 
poštou) nejpozději do 17. 6. 2015. 

Aktuální informace o akci budou vždy na 

https://www.facebook.com/events/385700564956052/ 

Je dobré web sledovat. Zde se příp. objeví zrušení letů v 
 případě nepříznivého počasí. 

Informace ve znakovém jazyce  

https://www.youtube.com/watch?v=A88G2qkisDk 

Jaká byla návštěva digitálního 
planetária a hvězdárny 
v Hradci Králové? 
Moc zajímavá. Nápad prohlídky vzešel ze Základní 
organizace nedoslýchavých Hradec Králové a tak 
Hradecké centrum oslovilo neslyšící, a protože byl 
dostatečný počet zájemců, mohla se prohlídka digitálního 
planetária s projekcí uskutečnit. Na začátek nám technik, 
pan Zima, promítl jarní a letní oblohu i s  hvězdami 
a  souhvězdími zvěrokruhu. Vše se zobrazilo na 
polokruhovou plochu, což umožňuje pět digitálních 
projektorů. Přítomní se toulali sluneční soustavou, byli se 
podívat na erupce na Slunci, obepluli krásnou Zemi 
a viděli její vznik i vznik Měsíce. Prohlédli si planetu Mars 
a dozvěděli se, že hledání stop života na něm stále trvá. 
Burácení prolétajícího vesmírného tělesa bylo jistě pro 
všechny nezapomenutelný zážitek.  A také bylo možné 
nahlédnout do hodně velké budoucnosti, animace 
znázornila střet naší galaxie a jinou… Poutavě celý 
program komentoval pan Bejček. Návštěva jistě stála za 
to a tak můžeme návštěvu opakovat.  

Využili jsme také možnost zajít do hvězdárny, která je 
nejstarším funkčním planetáriem v ČR a slouží již od roku 
1957. Bohužel, počasí nám nepřálo, obřími dalekohledy 
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Konto Bariéry zvýšilo 
příspěvky na sluchadla a jiné 
pomůcky 

Příspěvek na sluchadla se zvýšil 
na 8 tisíc korun na jedno ucho, 
resp. 16 tisíc na obě. Další 
informace na: http://
p12.helpnet.cz/aktualne/konto-
bariery-zvysilo-prispevky-na-
voziky-sluchadla-kocarky 

Dotazník „Zájmové 
vzdělávání sluchově 
postižených“ 

Dotazník můžete vyplnit na 
následujícím odkazu: http://
l.facebook.com/l/
EAQGZ5aqgAQFYAiUyBpu-
bQOjAnirhcrLni_pDXtmt_3yCA/
goo.gl/forms/7WxvnxPKZq 

Dotazník „Pracovní uplatnění 
sluchově postižených 
absolventů VŠ” 

Dotazník můžete dobrovolně 
vyplnit zde: https://pracovni-
uplatneni-sluchove.vyplnto.cz/ 

Inzerce – prodej baterií 

Firma Jan   Melichar – BATERIE 
Praha nabízí kvalitní baterie 
RAYOVAC, PANASONIC, 
VARTA a ENERGIZER za cenu od 
62,-Kč za balení /6 ks. 
Objednávat můžete na 
www.janmelichar.cz

http://p12.helpnet.cz/aktualne/konto-bariery-zvysilo-prispevky-na-voziky-sluchadla-kocarky
http://l.facebook.com/l/EAQGZ5aqgAQFYAiUyBpu-bQOjAnirhcrLni_pDXtmt_3yCA/goo.gl/forms/7WxvnxPKZq
https://pracovni-uplatneni-sluchove.vyplnto.cz/
http://www.janmelichar.cz
http://p12.helpnet.cz/aktualne/konto-bariery-zvysilo-prispevky-na-voziky-sluchadla-kocarky
http://l.facebook.com/l/EAQGZ5aqgAQFYAiUyBpu-bQOjAnirhcrLni_pDXtmt_3yCA/goo.gl/forms/7WxvnxPKZq
https://pracovni-uplatneni-sluchove.vyplnto.cz/
http://www.janmelichar.cz
http://www.agenturaarte.cz/open-skies-for-handicapped
https://www.facebook.com/events/385700564956052/
https://www.youtube.com/watch?v=A88G2qkisDk
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nebylo možné pozorovat Slunce pro oblačnou oblohu 
a  tak účastnící hleděli do jejich objektivů a mohli zajistit, 
jak vypadá zevnitř dalekohled s  čočkou a jak zrcadlový. 
Pro více informací se podívejte na web www.astrohk.cz 

Informace ve znakovém jazyce  

https://www.youtube.com/watch?v=UWo1vg1nBQw 

Připravujeme návštěvu do 
Muzea klavírů PETROF 
Po úspěšné akci, návštěvě digitálního planetária 
a hvězdárny Hradci Králové, připravuje Hradecké centrum 
další výlet, opět ve spolupráci se Základní organizací 
nedoslýchavých Hradec Králové. Tentokrát do Muzea 
klavírů PETROF. Akci plánujeme na měsíc září. 

Pokud máte zájem o návštěvu muzea, přihlaste se již nyní. 
Kontaktovat můžete předsedu ZO nedoslýchavých, 
Zdeňka Štaudra (zstauder@seznam.cz, SMS 731 931 000) 
nebo Hradecké centrum (hradeckecentrum@seznam.cz, 
SMS 773 592 326).  

Informace ve znakovém jazyce  

https://www.youtube.com/watch?v=oSAqoHlZuo0
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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

Pražská muzejní noc pro 
neslyšící 

V sobotu 13. června 2015 se 
koná Pražská muzejní noc pro 
neslyšící. Videopozvánka na 
http://goo.gl/forms/
SKHn5FoC6k 

!
Slovo ředitelky  

Milí čtenáři, 

dnes poprvé můžete číst slovo 
ředitelky. Jsem ráda, že se vám 
SPravodaj zalíbil a čerpáte z ně-
ho informace. Pro nás je to mož-
nost být vám blíž, být s vámi 
v kontaktu. Rádi bychom, aby se 
SPravodaj dostal k co nejvíce 
lidem, prosím, šiřte jej i mezi 
všechny vaše známé, které by 
tyto informace moli zajímat. 
Velice uvítáme vaše názory a 
náměty nejen na SPravodaj, ale 
i na námi poskytované tlumoč-
nické služby a poradenství pro 
vás, osoby sluchově postižené. 
Vy nás zajímáte a my jsme tu pro 
vás. Jste spokojeni se zprávami 
ve znakovém jazyce? Napište 
nám! Kontakty jsou uvedeny na 
konci SPravodaje.    

Monika Krúpová 

http://www.astrohk.cz
https://www.youtube.com/watch?v=UWo1vg1nBQw
mailto:zstauder@seznam.cz
mailto:hradeckecentrum@seznam.cz
https://www.youtube.com/watch?v=oSAqoHlZuo0
http://goo.gl/forms/SKHn5FoC6k
http://goo.gl/forms/SKHn5FoC6k

