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Vážení přátelé, 
dostáváte čtvrté číslo našeho SPravodaje. Kromě 
aktuálních pozvánek se společně ohlédneme za Dnem 
otevřených dveří a dočtete se aktuální informace 
o tísňových linkách i pro osoby se sluchovým postižením. 
Přejeme příjemné čtení. 

Pozvánka na besedu 
!
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Plán dalších akcí 
Hradeckého centra 

27. 4. Beseda: Tamtam – služby 
pro rodiny s dětmi se SP  

11. 5. Přednáška: Kyberšikana 
aneb Nebezpečí na internetu 

15. 6. Přednáška: Zrakové vady 

24. 6. Festival sociálních služeb 

Zájezd - Osvětim 

ČUN oblastní organizace 
Liberec plánuje na září zájezd 
do Polska (Osvětim). V případě, 
že máte zájem, přihlaste se v 
kanceláři poradny, nebo 
napište e-mail na 
hradeckecentrum@seznam.cz 

  SPravodaj!
Pozvánka | Den otevřených dveří | Tísňová linka | Změna silničního zákona
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Den otevřených dveří 
Tradiční Den otevřených dveří se konal ve středu 30. 
března. Na programu byla výstava historických sluchadel, 
v odpoledních hodinách pak byly prezentovány současné 
kompenzační pomůcky. 

Výstavu historických sluchadel a dalších pomůcek přivezl 
do Hradce Králové po 13 letech pan Miloš Hostonský. 
Návštěvníci mohli vidět např. stará elektronková 
sluchadla, krabičková sluchadla a závěsná sluchadla.  

Od 13 hod. vystavovali kompenzační pomůcky kolegové 
z Unie neslyšících Brno. V 15 hod. přítomné seznámili 
především s aplikací Chytré ucho. Protože mezi 
návštěvníky byli i zástupci úřadu práce, vedla se diskuse 
o  využití této aplikace a možnostech její úhrady z 
příspěvku na zvláštní pomůcku. 

Den otevřených dveří celkem navštívilo 80 osob. Mezi 
návštěvníky byli naši klienti, zaměstnanci úřadu práce, 
sociální pracovníci z různých organizací, studenti 
a veřejnost. Věříme, že všichni byli s návštěvou spokojeni. 
Tímto děkujeme studentkám Pedagogické fakulty UHK za 
výpomoc a paní Hedvičákové za upečení výborných 
koláčků. 

Fotky z akce je možné shlédnout zde: https://
www.zonerama.com/pvavra/Album/1295838 

Informace ve znakovém jazyce 

https://youtu.be/dCU0x9a8cbE 

Tísňová linka zdravotnické 
záchranné služby 
Touto zprávou navazujeme na besedu s operátorem 
záchranné služby panem Švábou. Beseda se konala 24. 
února. 
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Fotografická soutěž 
„Fotíme si pro zábavu“ 

Hradecké centrum vyhlašuje 
fotografickou soutěž v 
kategoriích Portrét, Zvířata naší 
přírody, Voda ve všech 
podobách, Z našeho života. 
Fotografie posílejte do 2. května 
na adresu 
hradeckecentrum@seznam.cz.  

Každý může zaslat max. 3 
fotografie. Vítězové postupují 
do soutěže na Festival sociálních 
služeb.  

Více informací zde: http://
www.hradeckecentrum.cz/?p=1044!

Hradecké centrum 
nabízí 

Reflexní vesty s potiskem „ucha“ 
– 115 Kč 

Reflexní pásky – 30 Kč 

Kniha: Postižení sluchu – 60 Kč 

Kniha: Tichý přístav duše – 20 Kč 

Pexeso ZJ – 10 Kč 
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Pan Švába nás informoval o tom, že hradecká záchranka 
provozuje pro osoby se sluchovým postižením tísňovou 
linku přes SMS a přes fax. Čísla jsou následující: 

- fax: 495 444 450    

- SMS: 725 778 703 

Do zprávy je třeba vždy uvést: 

- jméno,  

- místo události (přesná adresa, nebo číslo lampy apod.),  

- co se stalo, 

- popis zranění. 

Po odeslání zprávy (fax, SMS) Vám operátor vždy odpoví 
a potvrdí příjem zprávy. Čekejte tedy na jeho odpověď. 
Pokud by se operátor neozval, opakujte odeslání zprávy.  

Zdravotnická záchranná služba také nabízí možnost 
registrace do systému klientů s postižením. Registrace 
obsahuje jméno, adresu datum narození, popis 
zdravotního stavu (užívané léky, alergie atd.) a další 
informace, které by mohli záchranáři využít. Registrace je 
dobrovolná, poskytnutí uvedených informací ale v 
případě potřeby může záchranářům hodně pomoci. 
Pokud budete mít zájem o registraci či další informace, 
obraťte se osobně na pracovníky poradny Hradeckého 
centra. 

Také informujeme, že je spuštěn provoz nové mobilní 
aplikace Záchranka. Informace o aplikaci, jejím využití 
a funkcích naleznete zde: http://www.zachrankaapp.cz/ 

Informace ve znakovém jazyce 

https://youtu.be/yPKiphDZVDU 
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Aktuální nabídky práce 

Uklizeč/uklizečka, pomocné 
práce v kuchyni 

Biskupské gymnázium 
Bohuslava Balbína. Nástup 
možný ihned. 

!
Více informací zde: http://
www.hradeckecentrum.cz/?
p=1047 

!
Z jiných organizací 

Přinášíme Vám zajímavé 
informace z jiných organizací 

Kurzy první pomoci pro 
sluchově postižené 

Úvodní dotazník k projektu 
můžete vyplnit zde: http://
goo.gl/forms/N0ap0Mpc83 

Informace ČSSZ o 
invalidních důchodech 

Aktuální informace naleznete 
zde: http://p12.helpnet.cz/
aktualne/cssz-vysvetluje-
pretrvavajici-myty-o-duchodech-
dil-3-invalidni-duchody 

Pražská muzejní noc pro 
neslyšící 

Více informací naleznete zde: 
http://www.helpnet.cz/aktualne/
prazska-muzejni-noc-pro-
neslysici-2016 
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Změna silničního zákona – 
povinné reflexní prvky 
Od 20. února 2016 platí novela silničního zákona, která 
nařizuje chodcům nosit výrazné reflexní prvky. 

Kdy? chůze ve tmě, v mlze, za šera 

Kde? chůze po silnici (krajnici) mimo obec, kde není 
veřejné osvětlení 

Co? reflexní vesty, reflexní pásky (na končetiny), výrazné 
reflexní prvky na oblečení/batohu baterka nestačí!!! 

Pozor! Hrozí pokuta až 2.500 Kč. 

Informace ve znakovém jazyce 

https://youtu.be/dykxPU0Z9qg 
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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

Prohlídka s tlumočníkem do 
znakového jazyka 

Janův hrad v Lednicko - 
valtickém areálu mohou 
neslyšící zájemci navštívit v 
jednom z 9 květnových termínů.  

Prohlídku organizuje Spolek 
neslyšících Břeclav, z.s. Je třeba 
se ohlásit s předstihem 7 dnů.  

Bližší informace zde 

http://www.helpnet.cz/aktualne/
prohlidka-s-tlumocnikem-do-
znakoveho-jazyka
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