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Přednáška „O rakovině prsu“ | Nabídka odkupu použitých věcí
Plán přednášek
Hradeckého centra
17. 5. Rakovina prsu – Mamma
Help
31. 5. Poznáváme češtinu
14. 6. Rakovina varlat – Petr
Koukal
28. 6. Finanční gramotnost
Vždy od 14,30 v klubovně.
Změna vyhrazena.
Svou účast prosím předem
nahlaste.

Klub nedoslýchavých

Vážení přátelé,
po krátké odmlce Vám přinášíme nové číslo Spravodaje,
které je opět nabité informacemi.
V dubnu jsme uskutečnili přednášku „Jak nám pomáhá
Úřad práce“ a poté jsme s kolegy z Českomoravské
jednoty neslyšících uspořádali konferenci s názvem
„Potřeby dospělých lidí se sluchovým postižením“. Fotky
z akcí pro Vás zveřejníme co nejdříve.
Na květen pro Vás chystáme dvě zajímavé přednášky – ta
první 17. 5. se bude věnovat tématu rakovina prsu.
Vaše Hradecké centrum

Nové televizory a sluchátka pro zesílený

Vždy v pondělí od 14,30
v klubovně.

poslech

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

Některým novým televizím dnes chybí zástrčka scart. Proto
může být problematické zapojení sluchátek pro zesílený
poslech. Doporučujeme proto si toto ověřit před
nákupem nové televize.
Pokud dojde k tomu, že TV nemá scart, je v některých
případech možné využít speciální konventor. Více
informací naleznete zde:
http://www.pomuckyproneslysici.cz/konvertor-z-digitalniho-ko
axu-a-optiky-na-analog/p1287
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Přednáška „O rakovině prsu“

Švandovo divadlo s titulky
Komedie Cry Baby Cry – 10. 6.
od 19.hod. Další informace
zde:
http://www.helpnet.cz/aktualn
e/divadelni-predstaveni-s-cesk
ymi-titulky-pro-neslysici
Spolek neslyšících slaví 100 let
Informace a pozvánky
naleznete na
http://www.snplzen.cz/

Z jiných organizací
Centrum zprostředkování
tlumočníků pro neslyšící
V dubnu přešlo poskytování
tlumočnických služeb pod SNN
v ČR. Pro klienty se nic nemění.
Informace naleznete zde:
http://cztn.cz/
PRÁVA PACIENTŮ ve
znakovém jazyce
Překlad práv pacientů do ČZJ
najdete na webu ministerstva
zdravotnictví, zde:
http://www.mzcr.cz/KvalitaABe
zpeci/dokumenty/prava-pacien
tu-prelozena-do-znakoveho-jaz
yka-ve-forme-videi_13630_371
0_29.html
Bezpečně online – desatero i
ve ZJ

Nabídka odkupu použitých věcí

Informace o tom, jak se chovat
bezpečně na internetu
naleznete na webu Orbi
Pontes, zde:
http://www.orbipontes.cz/soub
ory-ke-stazeni/

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.
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773 595 328 nebo e-mail: hradeckecentrum@seznam.cz

Časopis GONG nebude po 44
letech dále vydáván. V9ce
informací zde:
https://www.youtube.com/watc
h?v=-04o5AVTqsA
Další vzdělávání osob se
sluchovým postižením
Dotazník k bakalářské práci
můžete vyplnit zde:
https://docs.google.com/form
s/d/e/1FAIpQLSfN8tO4G4bjM
mkId0liwtGjJWDp9Fyp1U4x2P
v5D3Nkm6Rk8g/viewform?usp
=sf_link
Informace ve znakovém jazyce
zde:
https://youtu.be/XHHZfF85FFo
Podpořte muže po
autonehodě

Televizor
Daruji starší LCD televizor 32“ SAMSUNG LE32B530P7W –
nefunkční hlasitost.
Telefon: 731 420 340, Jan Tetera (Rybitví, Opatovice nad
Labem)

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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