
Vážení přátelé,

přinášíme Vám nové číslo SPravodaje.

I březnové číslo je plné pozvánek a dalších aktuálních 
informací. Upozorňujeme zejména na Den otevřených 
dveří. Věříme, že se můžeme těšit na setkání s Vámi.

Přejeme hezké jarní dny.

Vaše Hradecké centrum

Pozvánka na Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se bude konat již 29. 3. 2017 od 10 
do 16 hodin. Letos budou k vidění kompenzační pomůcky 
značky Phonak a od 14:30 proběhne přednáška na téma: 
Role tlumočníka. 

Den otevřených dveří bude probíhat jako každý rok přímo 
v prostorách Hradeckého centra v ulici Milady Horákové č. 
504. 

Veškeré informace naleznete na přiložené pozváce.
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Pozvánka na den otevřených dveří | Nabídka odkupu použitých věcí

Plán přednášek 
Hradeckého centra

29. 3. Den otevřených dveří

12. 4.  Jak nám pomáhá Úřad 
práce

17. 5. Rakovina prsu – Mamma 
Help

31. 5. Poznáváme češtinu

14. 6. Rakovina varlat

28. 6. Finanční gramotnost 

Vždy od 14,30 v klubovně.

Změna vyhrazena.

Svou účast prosím předem 
nahlaste.

Klub nedoslýchavých

Vždy v pondělí od 14,30 
v klubovně.

Termíny: 10. 4., 15. 5., 12. 6., 
11. 9., 9. 10., 13. 11., 11. 12.

ZMĚNA ČASU

Ke změně na letní čas dojde 
26. 3. 2017 z 2:00 do 3:00.



Nabídka odkupu použitých věcí

Hradecké centrum nabízí:

Skener HP – 900 Kč (původní cena 4.990 Kč, bez kabelu 
k PC)

Kancelářské židle – 300 Kč

V  případě zájmu, kontaktujte Hradecké centrum ne tel. 
773 595 328 nebo e-mail: hradeckecentrum@seznam.cz
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Pozvánky z jiných organizací 

Kašpárek v pekle

IDivadelní představení 
tlumočené do ZJ se koná 25. 3. 
2017. Více informací zde: 
http://www.helpnet.cz/aktualn
e/kasparek-v-pekle-1

Lovci lebek z Nové Guiney

Náprstkovo museum 
Národního muzea, 29. 3. v 9.00 
a v 15.00 hodin. Pořádá 
Centrum pro dětský sluch 
Tamtam.

Historie neslyšících sportovců

Přednášku pořádá ASNEP 30. 
března od 17 do 19 hodin. 
Přednáší Petr Pánek. Adresa: 
Karlínské náměstí 59/12, Praha 
(zasedací místnost, 2. patro).

Kurz uměleckého štukatérství

Kurz se uskuteční 31. 3. 2017. 
Více informací zde: 
http://www.naznak.cz/stukaters
tvi

Výstava Svět ticha

Výstava v Liberci se koná do 
konce března. Více informací 
zde: 
http://www.helpnet.cz/aktualn
e/svet-ticha

Klíč k pochopení islámu

Přednáška proběhne 14. 
dubna od 15 do 17 hod. a pak 
15. dubna od 10 do 12 hod. 
Adresa: Plamínek EuroDance 
Centrem, Národní vchod 14, 
Praha 1. Potvrďte účast 
emailem na: 
a.hernoun@email.cz

Švandovo divadlo s titulky

Hra Krysař s titulky pro neslyšící 
se koná 18. 4. 2017. Více 
informací zde: 
http://p12.helpnet.cz/aktualne/
svandovo-divadlo-zve-na-pred
staveni-s-titulky-pro-neslysici
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Televizor

Daruji starší LCD televizor 32“ SAMSUNG LE32B530P7W – 
nefunkční hlasitost.

Telefon: 731 420 340, Jan Tetera (Rybitví, Opatovice nad 
Labem)
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Z jiných organizací 

Časopis GONG skončil

Časopis GONG nebude po 44 
letech dále vydáván. V9ce 
informací zde: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=-04o5AVTqsA

Časopis UNIE

Vyšlo nové číslo časopisu Unie. 
Přečíst si jej můžete zde: 
http://www.cun.cz/

Podpořte projekt „Letní škola 
s Pevností“

Do 4. dubna můžete projekt 
podpořit v obchodním domě 
TESCO, Brněnská.

Podpořte muže po 
autonehodě

Příběh Ivana Drlíka naleznete 
zde: 
http://ja-a-ma-smula.webnode.
cz/

V zajetí ticha

Zajímavou knihu o životě se 
sluchovým postižením si 
můžete objednat zde: 
http://www.helpnet.cz/aktualn
e/v-zajeti-ticha
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