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Vážení čtenáři, 
přinášíme Vám již osmé číslo SPravodaje, který vydává 
Hradecké centrum. 

Řádky našeho SPravodaje plní již dlouhou dobu 
informace o rekonstrukci oken. Věříme, že toto omezení 
již brzy skončí. Důležité informace, související s výměnou 
oken, čtěte níže. 

Přejeme Vám příjemné čtení a těšíme se opět brzy na 
viděnou. 

Výměna oken a úprava 
prostor 
V listopadu konečně proběhne výměna všech oken v 
prostorách Hradeckého centra. 

Výměna oken částečně ovlivní provoz poradny, protože 
budeme muset vystěhovat kanceláře a dojde 
i  k  vymalování zdí. Provoz poradny se budeme snažit 
zachovat a v otevírací době nás zde vždy najdete. Prosíme 
ale klienty, aby v listopadu poradnu využívali pouze 
v nezbytných případech. Svou návštěvu předem nejlépe 
objednejte: * e-mail: hradeckecentrum@seznam.cz 

* mobil: 773 595 327, 773 595 328 

Tlumočnické služby jsou poskytovány bez omezení, v 
případě potřeby objednávejte tlumočení na tel. č. 773 
592 328. 
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Z jiných organizací 

Přinášíme Vám zajímavé 
informace z jiných organizací 

Příspěvek na mobilitu 

Přednáška se koná 21. 10. V 
lednu 2016 musí znovu 
požádat o příspěvek na 
mobilitu ten, kdo vyřídil 
příspěvek v roce 2012 a 2013. 
Více informací se dočtete v 
dalším čísle SPravodaje, nebo 
zde: http://p12.helpnet.cz/
aktualne/jak-neprijit-o-
prispevek-na-mobilitu 

Duhové noviny  

Informační portál pro osoby se 
zdravotním postižením 
z Pardubického a 
Královéhradeckého kraje je 
dostupný na 
www.duhovenoviny.cz 

SNN v ČR slaví 25 let 

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

  SPravodaj!
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Děkujeme za pochopení. 

Informace ve znakovém jazyce  

https://www.youtube.com/watch?
v=q4Yd4ZnnWdo&feature=youtu.be 

Slavnostní otevření klubovny 
Na prosinec pro Vás připravujeme slavnostní otevření 
klubovny po rekonstrukci. Rekonstrukce se netýká pouze 
výměny oken, ale pracuje se na novém čalounění židlí aj. 
Tyto úpravy probíhají také díky projektu„Modernizace 
klubovny“, jehož realizaci podporuje Nadace ČEZ. 

Přijďte se podívat, jak se nám to všechno povedlo. 

Kdy? ve středu 2. 12. od 14,00 

!
!
!
!
Informace ve ZJ zde:  

https://www.youtube.com/watch?v=roauMe-
Xyjk&feature=youtu.be 
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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 

Fórum neslyšících 2015 

Konference se koná 5. listopadu 
v Informačním centru OSN v 
Praze.  

Hlavní téma: Česká republika 
ještě neratifikovala Opční 
protokol k Úmluvě o právech 
osob se zdravotním postižením. 

Program zde: http://
ujkn.ff.cuni.cz/sites/default/files/
Konference%20forum
%20neslysicich%202015.pdf
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