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Rakovina varlat || Finanční gramotnost || Podvodná sbírka pro neslyšící || Pozor, na „zázračné“ léky 

Plán přednášek 

Hradeckého centra 

14. 6. Rakovina varlat 

28. 6. Finanční gramotnost 

12. 7. Aplikace Záchranka 

 

Svou účast prosím předem 

potvrďte. 

 

 

Klub nedoslýchavých 

Vždy v pondělí od 14,30 

v klubovně. 

 

Termíny: 12. 6., 11. 9., 

9. 10., 13. 11., 11. 12. 
 

Vážení přátelé, 

po měsíci Vám opět přinášíme informace z Hradeckého 

centra. Uplynulý měsíc byl pro nás hodně rušný. Kromě 

běžného programu se v Hradeckém centru konaly dvě 

exkurze pro studenty Střední zdravotnické školy 

v Trutnově, dále u nás proběhla průběžná kontrola 

z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 

V posledních dnech řešíme ve spolupráci s policií 

podvodnou sbírku na výstavbu nového centra pro 

neslyšící děti. A když jsme u těch podvodů – 

upozorňujeme i na falešné přípravky, které slibují 

zlepšení sluchu. Více se dočtete v dnešním Spravodaji. 

V červnu nezapomeňte na dvě zajímavé přednášky. 

Těšíme se na Vás. 

Vaše Hradecké centrum 

 

Informace ve znakovém jazyce ZDE.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gYWwvQHntDo
https://www.youtube.com/watch?v=gYWwvQHntDo
https://www.youtube.com/watch?v=gYWwvQHntDo
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Zajímavosti a 

informace 

 

Přepis v Komerční bance 

Více informací ZDE. 

 

Kurz znakového jazyka 

pro rodiče 

Dotazník o zájmu můžete 

vyplnit ZDE do 30. 6.  

 

Centrum zprostředkování 

tlumočníků pro neslyšící 

V dubnu přešlo 

poskytování tlumočnických 

služeb pod SNN v ČR. Pro 

klienty se nic nemění. 

Informace naleznete ZDE. 

 

PRÁVA PACIENTŮ ve 

znakovém jazyce 

Překlad práv pacientů do 

ČZJ najdete na webu 

ministerstva zdravotnictví 

ZDE. 

 

Bezpečně online – 

desatero i ve ZJ 

Informace o tom, jak se 

chovat bezpečně na 

internetu naleznete na webu 

Orbi Pontes ZDE. 

POZOR! Podvodná sbírka pro neslyšící! 
V posledních dnech dostáváme informace o tom, že 

v Hradci Králové probíhá podvodná sbírka. Výběrčí 

žádají o příspěvek až 400 Kč, údajně na výstavbu nového 

centra pro neslyšící děti. Upozorňujeme, tato sbírka nemá 

s naším centrem nic společného. Doporučujeme, 

nepřispívejte! Pokud Vás někdo s touto žádostí osloví, 

nahlaste to hned Policii ČR, nebo Městské policii. 

Připomínáme, že i neslyšící mohou využívat telefonní 

linky pro spojení se složkami záchranného systému 

(policie, hasiči, záchranná služba). Čísla jsou uvedena 

níže. 

Prosíme, sdílejte náš příspěvek na Facebooku (ze dne 

18. 5. 2017), aby se o situaci dozvěděli i další občané. 

Děkujeme za spolupráci. 

Další články k tomuto tématu ZDE. 
 

Informace ve znakovém jazyce ZDE. 

 

 

 

http://www.helpnet.cz/aktualne/simultanni-prepis-mluvene-reci-pro-sluchove-postizene-na-vybranych-pobockach-komercni-banky
https://docs.google.com/a/pevnost.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF-1VZPWPCu5LJvhVNB4U3I3dfOsBJKs_s3nz5HeZWOE05tQ/viewform?c=0&w=1
http://cztn.cz/
http://www.mzcr.cz/KvalitaABezpeci/dokumenty/prava-pacientu-prelozena-do-znakoveho-jazyka-ve-forme-videi_13630_3710_29.html
http://www.orbipontes.cz/soubory-ke-stazeni/
http://hradec.idnes.cz/falesni-hluchonemi-hradec-kralove-sbirka-fpg-/hradec-zpravy.aspx?c=A170530_085454_hradec-zpravy_the
https://www.youtube.com/watch?v=QF_Sb5xP6BI
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Pozvánka na červen 
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Pozvánka na červen 
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Pozvánky z jiných 

organizací 

 

Pražská muzejní noc pro 

neslyšící 

Akce se koná 10. 6. 2017 

od 18:45. Předem je nutné 

se přihlásit. Další informace 

naleznete ZDE.  

 

Švandovo divadlo s 

titulky 

Komedie Cry Baby Cry – 

10. 6. od 19. hod. Další 

informace ZDE. 

 

Spolek neslyšících Plzeň 

slaví 100 let 

Informace naleznete ZDE. 

 

Seminář DEAF WORLD 

IN OURSELVES 

„Neslyšící svět v nás“ je 

seminář, který se bude 

konat od 13. do 17. září 

2017 v Praze na Újezdě 26 

(sídlo NF Dar sluchu). 

Bude přednášet Arkady 

Belozovsky. Informace 

v ZJ ZDE.  

 

Mezinárodní 

dobrovolnický program 

ve Španělsku 

Více o projektu ZDE. 

 

 

POZOR na podvodná zařízení a 

„zázračné“ přípravky, které zlepšují sluch 
Bohužel, s podvody se dnes setkáváme velmi často. 

Buďte proto opatrní. 

Na internetu se můžete setkat s různými nabídkami na to, 

jak zlepšit svůj sluch. Bohužel se ale často jedná o 

podvodníky, kteří se z lidí jen snaží vytáhnout peníze. 

Podvodníci lákají např. na přípravky, které zázračně 

zlepšují sluch, a to až 4x. Jedním z takových přípravků je 

třeba Activlan. Slibuje až 4 x lepší sluch, ale nedozvíte se 

nic o složení apod. Též by vám mělo být zvláštní, že 

takový „superlék“ se prodává jen za 990 Kč. Další 

informace o tom, na co si dát pozor najdete např ZDE.  

Dalším druhem podvodů jsou různá naslouchátka a 

zesilovače. Např. ZDE a ZDE. 

 

Upozorňujeme, že sluchadlo je zdravotnický prostředek, 

který může vydat pouze lékař – foniatr na základě 

odborného vyšetření. Naslouchátka, která si můžete 

koupit např. v Lidlu, v TV shoppingu nebo na jiných 

internetových stránkách, nedosahují takové kvality jako 

dnešní sluchadla. Naslouchátka jsou zpravidla velmi 

levná – kolem 500 Kč, nemají ale takové funkce jako 

kvalitní sluchadla. 

Dnešní digitální sluchadla se individuálně seřizují podle 

ztráty sluchu, mají různé poslechové kanály. Sluchadla 

dnes kompenzují ztráty kolem 100 dB. Lékař Vám také 

zhotoví individuální tvarovku, aby sluchadlo dobře 

sedělo v uchu.  

Toto vše obyčejná naslouchátka z obchodu nedokáží. 

Nenechte se nalákat nízkou cenou!!! Na kvalitní 

sluchadlo přispívá zdravotní pojišťovna 1 x za 5 let. 

Pokud si i přes to nemůžete dovolit nové sluchadlo, 

obraťte se na naši poradnu, pokusíme se s Vámi najít 

řešení. 
 

Informace ve znakovém jazyce ZDE a ZDE. 

http://p12.helpnet.cz/aktualne/prazske-muzejni-noci-se-mohou-zucastnit-i-neslysici
http://www.helpnet.cz/aktualne/divadelni-predstaveni-s-ceskymi-titulky-pro-neslysici
http://www.snplzen.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=KJaFdsfDN_Q&feature=youtu.be
https://www.inexsda.cz/cs/clanek/cat04
http://recenzezdarma.cz/activlan-lepsi-sluch/
https://naslouchatka.heureka.cz/
http://klub-horelse.com/order
https://www.youtube.com/watch?v=QJY77a9R-0M
https://www.youtube.com/watch?v=VNEigcxEQVg
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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 nás 

kontaktujte na tel. 

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

 

 

Daruji starší TV 
 

Daruji starší LCD televizor 

32“ SAMSUNG 

LE32B530P7W – 

nefunkční hlasitost. 

 

Telefon: 731 420 340, Jan 

Tetera (Rybitví, Opatovice 

nad Labem) 

 

 

Vydává:  

Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. 

Milady Horákové 504, 500 06 Hradec Králové 

hradeckecentrum@seznam.cz 

www.hradeckecentrum.cz 

 

Činnost Hradeckého centra podporuje 

 

Nové televizory a sluchátka pro zesílený 

poslech 

 
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.hradeckecentrum.cz/wp-content/uploads/2014/09/MPSV.png
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.hradeckralove.org/
http://www.cestice.cz/
http://www.hradeckecentrum.cz/?attachment_id=1446
http://www.hradeckecentrum.cz/?attachment_id=1445
http://www.iveco.com/czech/Pages/HomePage.aspx
http://www.pomuckyproneslysici.cz/konvertor-z-digitalniho-koaxu-a-optiky-na-analog/p1287

