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Otevírací doba || Přednáška: Představení Centra pracovní rehabilitace || Novinky v půjčovně 

  

Plán přednášek 

Hradeckého centra 

23. 8. Představení spol. 

Centrum pracovní 

rehabilitace HK s. r. o. 

Svou účast prosím předem 

potvrďte. 

 

Plán přednášek na podzim 

brzy zveřejníme. 

 

 

Klub nedoslýchavých 

Vždy v pondělí od 14,30 

v klubovně. 

 

Termíny: 11. 9., 9. 10., 

13. 11., 11. 12. 
 

Vážení přátelé, 

dostáváte letní vydání SPravodaje. Opět pro Vás máme 

zajímavé informace a pozvánky. 

Přejeme Vám hezký srpen 

Vaše Hradecké centrum 

 

 

Otevírací doba v poradně 

Otevírací doba poradny zůstává beze změny. Nadále se na 

nás můžete obracet v tyto časy: 

Pondělí 8,30 – 12,00  12,30 – 16,30  

Úterý  8,30 – 12,00  12,30 – 16,30 

Středa 8,30 – 12,00  12,30 – 17,00 

Čtvrtek 8,30 – 12,00  12,30 – 14,00 

Pátek  pouze pro předem objednané 

 

Upozorňujeme, že od července je paní Eva Hedvičáková 

přítomna pouze ve středu do 14,30 a ve čtvrtek. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gYWwvQHntDo
https://www.youtube.com/watch?v=gYWwvQHntDo
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Pozvánka na srpen 
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Co je to pracovní rehabilitace? 

= činnost, zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním 

postižením 

 

S čím vám pomůže CPR HK s. r. o.? 

= podpora a zapracování na vyhrazených pracovních místech 

= nabrat pracovní dovednosti 

= příprava k práci 

= hledání schopností a talentu jednotlivých osob 

 

Další informace: 

webové stránky www.cprhk.cz, 

nebo přijďte ve středu 23. 8. 2017 na přednášku do klubovny Hradeckého centra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.cprhk.cz/
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Novinky v půjčovně 

pomůcek: 

 

Amplicall 16 

Signalizace zvonění 

domovního zvonku 

zábleskem nebo zvukem 

(až 95dB) 

 

 

Comfort Duet 

Kapesní osobní zesilovač, 

který zajistí komfort a 

srozumitelnost poslechu při 

sledování televize, 

telefonování nebo osobní 

konverzaci. 

 

 

Půjčovnu lze navštívit 

v otvírací době poradny. 

Pozvánky z jiných organizací 

 

Lipno sport fest – Den s handicapem 

Týdenní Lipno sport fest se koná v termínu 19. 8. – 

26. 8. 2017. Poslední den se koná akce Den 

s handicapem. Více informací ZDE. 

 

Výstava Archa Noemova s videoprůvodcem ve ZJ 

Expozici o přírodě připravilo Národní muzeum a spol. 

Tichý svět. Více informace ZDE. 

 

Švandovo divadlo hraje i pro neslyšící 

Od září jsou plánována další představení s titulky pro 

neslyšící. Více informací ZDE. 

 

Spolek neslyšících Plzeň slaví 100 let 

Informace naleznete ZDE. 

 

Fotografická soutěž ŽIVOT BEZ BARIÉR 

Fotosoutěž pořádá Vládní výbor pro zdravotně 

postižené občany. 

Téma fotografií: rovnocenné zapojení lidí 

se zdravotním postižením do společenských aktivit.  

Fotografie poslat na email fotosoutez@vlada.cz  do 

15. října 2017.  

Fotografie se zasílají ve formátu JPG ve velikosti max. 

6 MB.  

Přihlásit se mohou profesionálové i amatéři z České 

republiky.  

Přihláška musí obsahovat jméno autora, jeho adresu, 

telefonní číslo a email, název díla, údaje, kde a kdy byla 

fotografie pořízena, případně i její popis. Do soutěže 

budou přijaty od každého autora maximálně 3 snímky.  

 

https://www.lipno.info/zazitky/lipno-bez-barier.html
http://p12.helpnet.cz/aktualne/expozice-archa-noemova-s-videopruvodcem
http://p12.helpnet.cz/aktualne/svandovo-divadlo-hraje-i-pro-neslysici
http://www.snplzen.cz/
mailto:fotosoutez@vlada.cz
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Zajímavosti a 

důležité informace 

 

Nové aplikace pro 

uživatele sluchadel 

Společnost Siemens vyvíjí 

řadu aplikací, které mohou 

usnadnit ovládání 

sluchadel. Další aplikací je 

i test sluchu. Více 

informací ZDE. 

 

Videozáznamy přednášek 

z konference INSPO 

Videozáznamy přednášek 

včetně tlumočení naleznete 

ZDE. 

 

Přepis v Komerční bance 

Více informací 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. 

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 

 

Pozvánky z jiných organizací 

 

Pobyt pro rodiče a jejich děti  

Pobyt se koná od 8. do 13. 10. 2017 a pořádá jej 

EPHATA. Více informací včetně přihlášky 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
https://www.signia-sluchadla.cz/aplikace/
http://www.helpnet.cz/node/60598
http://www.helpnet.cz/aktualne/simultanni-prepis-mluvene-reci-pro-sluchove-postizene-na-vybranych-pobockach-komercni-banky
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://www.helpnet.cz/aktualne/pro-rodice-jejich-sluchove-postizene-deti-0

