
Vážení přátelé,

přinášíme Vám nové číslo SPravodaje. Věříme, že v  něm 
najdete opět mnoho zajímavých informací. 

Po prázdninách a dovolených Vás zveme na velmi 
zajímavou přednášku „Taktilní znakový jazyk v komunikaci 
lidí s  hluchoslepotou“, která se koná 26. 9. od 16,00. 
Přednášet budou odborníci z  Univerzity Palackého 
v Olomouci. Uvítáme, pokud nám Vaši účast potvrdíte do 
18. 9. na e-mail: hradeckecentrum@seznam.cz.

Těšíme se na viděnou. Vaše Hradecké centrum

Informace ZJ

https://www.youtube.com/watch?v=YtdIjKDml9E
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Nové pomůcky v půjčovně | Líbí se Vám náš SPravodaj?

Plán dalších akcí 
Hradeckého centra

12. 9. Klub nedoslýchavých

26. 9. přednáška: Taktilní 
znakový jazyk v komunikaci lidí 
s hluchoslepotou

12. 10. beseda: Dluhové pasti

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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Aktuální nabídky práce

Práce OZP

Aktuální nabídky práce můžete 
sledovat na www.praceozp.cz 
nebo 
https://www.facebook.com/Pra
ceOZP.cz/

Moderátor pořadu Zprávy 
v ČZJ

Informace ve znakovém jazyce 
zde 
https://youtu.be/raG86rpC-EQ

Uklízečka, pomocné práce 
v kuchyni

Více informací zde: 
http://www.hradeckecentrum.c
z/?attachment_id=1048

Z jiných organizací

Neslýchaně zábavný večer

Koná se 23. 9. od 17 hod. 
v Domě kultury v Kroměříži. 
Více informací zde: 
http://www.chcislyset.cz/

Koncert pro uši

Koná se 25. 9. od 13,30 
v Divadle ABC. Více informací 
zde: 
http://www.orbipontes.cz/konc
ert-pro-usi/

KNávštěva Integrovaného 
bezpečnostního centra v 

Exkurze se koná 29. 9. od 16 
hod.

Více informací zde: 
http://www.helpnet.cz/kalenda
r-akci/exkurze-do-ibc-ostrava-i
ntegrovane-bezpecnostni-cent
rum
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Nové pomůcky v půjčovně

Hradecké centrum v  červenci rozšířilo nabídku pomůcek 
v  půjčovně. Mezi novinky patří zesilovač k  mobilnímu 
telefonu a různé typy indukčních smyček pro zlepšení 
poslechu hudby či telefonu.

Nové pomůcky můžete přijít vyzkoušet v otevírací  době 
poradny. 

Líbí se Vám náš SPravodaj?

SPravodaj začalo Hradecké centrum vydávat v roce 2015. 
Dnes dostáváte již 17. číslo. Budeme rádi, pokud nám 
dáte vědět, zda se Vám náš SPravodaj líbí, jaké informace 
Vám v něm chybí, co bychom měli zlepšit. 

Vaše náměty a připomínky můžete posílat na e-mail: 
hradeckecentrum@seznam.cz, nebo je napište na lístek 
a  vhoďte do bílé poštovní schránky u schodiště. 
Děkujeme.

Informace ve ZJ

https://www.youtube.com/watch?v=IyNlWJq6m_A 
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Hlasování o Cenu Hieronyma 
Lorma

Hlasovat můžete zde: 
http://www.lorm.cz/pro-hlucho
s 
lepe/nase-projekty/cena-hiero
n 
yma-lorma/aktualni-rocnik/hlas 
ovani/

Kvalita života osob se 
sluchovým postižením

Studentka z Karlovy Univerzity 
provádí výzkum.

Dotazník 
zde: http://kvalitazivota-u-osob
-s-sp.cz/

Prohlídka Staré čistírny 
odpadních vod v Praze v ČZJ

Prohlídka je možná vždy v 
odpoledních hodinách od 
12:00 po předchozí domluvě. 
Informace: 
www.stara-cistirna.cz, kontakt: 
prohlidky.info@gmail.com
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