
Vážení přátelé,

přinášíme Vám nové číslo SPravodaje. Toto číslo je plné 
zajímavých pozvánek Nezapomeňte si termíny napsat do 
Vašich diářů.

Těšíme se na setkání s Vámi! 

Přednáška: BUĎME ZDRAVÍ
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Buďme zdraví | Dluhové pasti | Literární soutěž

Plán dalších akcí 
Hradeckého centra

Klub nedoslýchavých: 14. 11.

Přednáška Buďme zdraví: 30. 
11.

Přednáška Dluhové pasti: 7. 12.

Vánoční klub nedoslýchavých: 
12. 12.

Otevírací doba poradny v 
prosinci

Upozorňujeme, že z důvodu 
uzávěrek a dovolených bude 
poradna uzavřena od 20. 12. 
do 31. 12. 2016. Provoz bude 
obnoven v pondělí 2. 1. 2017. 
Děkujeme za pochopení.

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



Přednáška: DLUHOVÉ PASTI

Připomínáme Literární soutěž

Hraje se o zajímavé ceny. Vítězné texty budou součástí 
plánované publikace. 

Informace ve ZJ 

https://www.youtube.com/watch?v=j72WabgLe38 
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Jste spokojeni se 
službami Hradeckého 
centra?

Prosíme o vyplnění dotazníku, 
jak jste spokojeni s našimi 
službami. 

Tlumočnické služby můžete 
hodnotit zde: 

https://goo.gl/forms/O8eGqb
bXyaYMqDz52

Poradenské služby můžete 
hodnotit zde:

https://goo.gl/forms/SWQufIcI
zjN8VzOY2

Líbí se Vám náš 
SPravodaj?

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

Z jiných organizací

Dotazník: Chráněná pracovní 
místa pro osoby se sluchovým 
postižením

Dotazník můžete vyplnit zde: 
http://www.survio.com/survey/
d/P0F6I9R9Y1X1P6A1E

Podpořte vydání knihy 
„Kapičky ticha“

Vydání knihy básní Elišky 
Vyorálkové můžete podpořit 
zde: 
http://knizni-starter.cz/projekty
/25-kapicky-ticha.html
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Divadlo s titulky pro neslyšící

Derniéra ve Švandově divadle 
se koná 16. 12. 2016. Více 
informací naleznete zde: 
http://www.helpnet.cz/aktualn
e/derniera-ve-svandove-divadl
e

Aplikace Uber pro neslyšící 
řidiče

Více informací zde: 
http://p12.helpnet.cz/aktualne/
ridici-se-sluchovym-postizenim
-mohou-diky-upravene-aplikaci
-uberu-ziskat-dustojny-prijem

Aktuální nabídky práce

Operátor výroby 

Doly, Nový Hrádek. Více 
informací 
zde: http://www.praceozp.c 
z/nabidka/oper-tor-v-roby-n-ch 
od

Výrobní dělník 

Hradec Králové. Více informací 
zde: http://www.praceozp.c 
z/nabidka/v-robn-d-ln-k

Uklízečka, pomocné práce 
v kuchyni

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

Doručovatel na letáky

Mediaservis hledá 
doručovatele na letáky. Kontakt 
602 368 297. Více informací 
zde: 
http://www.hradeckecentrum.c
z/?p=1160
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