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Vážení čtenáři, 
čas léta a dovolených je pomalu za námi, a proto Vám 
přinášíme nový SPravodaj. Šesté číslo je doslova nabito 
informacemi a zajímavými pozvánkami. Přejeme Vám 
příjemné čtení. 

Výměna oken 
Výměna oken v  prostorách Hradeckého centra se 
posunula a proběhne až v září.  

Provoz poradny bude zachován, ale bude lepší, pokud 
návštěvu poradny omezíte pouze na nejnutnější případy. 
Před Vaší návštěvou nás raději kontaktujte e-mailem, 
nebo na tel. číslech 773 595 327, 773 595 328.  

Poskytování tlumočnických služeb je bez omezení. 

Všechny akce v klubovně jsou v září zrušeny. 

Děkujeme za pochopení a věříme, že toto omezení 
přispěje k vylepšení našich prostor. 

Informace ve znakovém jazyce  

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

Nedoslýchaví vyjeli do 
Janských Lázní 
Hradecké centrum uspořádalo pro nedoslýchavé osoby 
tradiční psycho-rehabilitační pobyt. Pobyt se konal 
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Týden komunikace 
osob se sluchovým 
postižením 

Více informací o tomto 
festivalu na http://
www.orbipontes.cz/.  

Akce Hradeckého centra 22. 9. 
ZRUŠENA. 

Návštěva muzea 
klavírů PETROF 

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

Z jiných organizací 

Přinášíme Vám zajímavé 
informace z jiných organizací 

Pohádkový les 

Akce se koná 13. 9. 2015 v HK 
u Lesního hřbitova. Více 
informací zde: http://
www.praceinvalidu.cz/
aktuality.html

  SPravodaj!
Výměna oken | Nedoslýchaví Jánské Lázně | Gong
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v  termínu od 27. 7. do 1. 8. 2015 v  hotelu Astoria 
v Janských Lázních a účastnilo se ho celkem 27 osob.  

Odborný program pobytu byl bohatý. Denně se konal 
kurz odezírání a třikrát jsme se sešli v  rámci tematických 
přednášek, které přítomní velmi ocenili. Také se 
uskutečnila beseda o čistění sluchadel a zkušenostech 
s jejich nošením. V neposlední řadě měli účastníci pobytu 
možnost individuálních konzultací s  přítomnou sociální 
pracovnicí. 

Jako večerní program byly pro zájemce připraveny různé 
společenské hry, při kterých jsme se příjemně pobavili, 
ale často také pořádně potrápili své hlavy.  

Ve volném čase byly pro zájemce zajištěny masáže, či 
mohli využít relaxační aktivity Aquacentra Státních 
léčebných lázní. A samozřejmě jsme všichni podnikali 
různé výlety a procházky po okolí Janských Lázní. 
Společně jsme vyjeli na výlet na Černou horu a Pomezní 
boudy. 

Celý pobyt proběhl v příjemné atmosféře a mile jsme si 
užili společně strávený čas. Všichni jsme si odpočinuli 
a načerpali horskou energii… A za rok pojedeme zase!  

Proč je dobré odebírat časopis 
GONG 
GONG je tištěný časopis sluchově postižených, ve kterém 
vždy najdete mnoho aktuálních a zajímavých informací. 
Obsahuje odborné články (např. o nových kom-
penzačních pomůckách, výchově dětí apod.), rozhovory 
se zajímavými lidmi, pozvánky na různé akce atd. 

Např. v  čísle 7–9/2015 jste se mohli dočíst o tom, jak 
uchovávat baterie do sluchadel, jak si správně čistit zuby 
(návod ve ZJ naleznete na www.dhsusmevem.cz), nebo 
co je nového v  oblasti terapie ušních šelestů 
(www.tinnitranaorchesra.com). 
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Vyzkoušejte přepis 
v pobočkách ERA 

Pomozte projektu simultánního 
přepisu i sobě a vyzkoušejte 
v září přepis v některé z ERA 
poboček. Mapu poboček 
naleznete zde: 

http://www.transkript.cz/
index.php/o-prepisu/mista-s-
prepisem 

Vaši zkušenost s přepisem, 
spokojenost či připomínky 
potom pošlete na adresu: 
martin.novak@cun.cz. Díky za 
spolupráci.  

Rozchodíme civilky v Hradci 
Králové 

Pochod pořádá pražské 
Centrum služeb Svazu 
postižených civilizačními 
chorobami v České republice, z. 
s. ve  spolupráci s Lesy ČR, s. p. 

Pochod s doprovodným 
programem je připraven na 3. 9. 
2015 od 10.00 v Žižkových 
sadech 

Duhové noviny  

Informační portál pro osoby se 
zdravotním postižením 
z Pardubického a 
Královéhradeckého kraje je 
dostupný na 
www.duhovenoviny.cz.
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GONG vychází čtyřikrát ročně. Cena ročního před-
platného je 288 Kč (jedno číslo stojí 73 Kč). V  případě 
zájmu si časopis můžete objednat na adrese: 
asnep@volny.cz 

Informace ve znakovém jazyce  

https://www.youtube.com/watch?v=_L3wCRbIjgU
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ČUN slaví 25 let 

Program oslav naleznete zde: 
http://cun.cz/ 

Informace ve ZJ zde: https://
www.youtube.com/watch?
v=GowSy6HdNFs 

SNN v ČR slaví 25 let 

Den otevřených dveří se koná 
23. září v Praze a 20. listopadu 
2015 v Brně. Další informace 
zde: http://www.snncr.cz/
Oslavy-25-let-od-zalozeni-SNN-
v-CR.html 

Jablíčko dětem slaví 5 let 

Narozeninová oslava organizace 
Jablíčko dětem se koná 12. 9. 
2015 od 14:30 v Praze (Kemp 
Pražačka, Nad Ohradou 17, 
Žižkov. Pozvánka ve ZJ zde: 
https://www.youtube.com/
watch?v=fPgCZ-
uOQXc&feature=youtu.be 

Svátek seniorů 

Oslava se koná 24. 9. V Hradci 
Králové. Více informací zde: 
http://www.svateksenioru.cz/
hradec-kralove-program-oslav
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