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Plán přednášek 

Hradeckého centra 

13. 9. Představení spol. 

Centrum pracovní 

rehabilitace HK s. r. o. 

27. 9. Chraňte si sluch 

11. 10. Bezpečnost - hasiči  

22. 11. Bezpečnost – hasiči II 

Svou účast prosím předem 

potvrďte. 

 

Termíny dalších 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, 

věříme, že jste strávili příjemné léto a užili si svou 

dovolenou. My, zaměstnanci Hradeckého centra, jsme také 

odpočívali, ale potom pilně pracovali  

V první řadě jsme se věnovali našim klientům. Podle 

našich statistik lze shrnout, že k 30. 6. bylo poskytnuto: 

- 176 úkonů v tlumočnických službách; 

- 367 poradenských úkonů.  
Informace ve znakovém jazyce ZDE. 

Pro Vaši informaci jsme dále např.: 

- zpracovali žádosti na dva projekty, které se týkají 

tlumočnických služeb a rozšíření půjčovny pomůcek; 

- podali žádost o dotace od Statutárního města Hradce 

Králové na rok 2018; 

- vzdělávali se; 

- zahájili odborné konzultace pro zvýšení kvality 

našich služeb atd. 
Informace ve znakovém jazyce ZDE. 

Také pracujeme na harmonogramu přednášek pro podzim. 

Jak si můžete všimnout v levém sloupci, již máme 

naplánované čtyři přednášky. A další přednášky ještě 

přibudou. Na podzim se chceme zaměřit hlavně na téma 

prevence a bezpečnosti. O důležitých věcech Vás budeme 

pravidelně informovat i zde, ve Spravodaji. Věříme, že tato 

témata pro Vás budou přínosná. Pokud byste měli vlastní 

náměty na přednášky, které by Vás zajímaly, neváhejte se 

ozvat. 
Informace ve znakovém jazyce ZDE. 

Vaše Hradecké centrum 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uk9H9t_4ybs
https://www.youtube.com/watch?v=Ub54Ri0iJKs
https://www.youtube.com/watch?v=kGZhTW4IUoY
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Pozvánka na září 
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Pozvánka na 13. září 2017 

 

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 13. 9. 2017 na 

přednášku do klubovny Hradeckého centra… 

 

 

http://www.cprhk.cz/
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Podpořte Hradecké centrum 
 

Podpořte naši neziskovou organizaci  při nakupování 

přes nternetové obchody. Nezaplatíte přitom ani 1 Kč 

navíc. 

Pokud nakupujete na internetu a chcete nás při tom 

zároveň podporovat, přidejte si do prohlížeče tohoto 

pomocníka. 

Pomocník při návštěvě internetového obchodu zařídí, 

že část vaší útraty půjde na podporu našich aktivit      

Pokud si pomocníka nepřidáte, je třeba před každým 

nákupem navštívit stránky http://dobromat.cz 

Na stránce vyberte obchod, v kterém chcete nakoupit 

a  naši organizaci – na tomto odkazu najdete již 

předvyplněný formulář pro podporu Hradeckého centra. 

Stránka vás přesměruje do vybraného internetového 

obchodu, kde můžete nakoupit 

Z nákupu vyplatí obchod Dobromatu příspěvek 

Následně ho Dobromat pošle na náš účet a my ho 

použijeme na naši činnost. Z Vašich příspěvků budeme 

hradit náklady na tlumočnické služby a nákup nových 

pomůcek do naší půjčovny. 

Důležité je vědět, že cena za nákup je stejná, ať se do 

internetového obchodu dostanete přes Dobromat nebo 

přímo. To, že půjdete přes Dobromat, vás nestojí ani 

korunu navíc. Přesto nám přispějete částkou ve výši 

několika % z vašeho nákupu. 

 

Informace ve znakovém jazyce ZDE. 

DĚKUJEME! 

http://dobromat.cz/rozsireni/pridat
http://dobromat.cz/
https://dobromat.cz/podporim/hradeckecentrum
https://www.youtube.com/watch?v=lXSXLAg2EpI
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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 otevírací době poradny – 

ZDE. 

Pozvánky z jiných organizací 

Kulturní akce pro neslyšící 

Centrum pro dětský sluch Tamtam pořádá v září čtyři 

zajímavé akce tlumočené do znakového jazyka. Více 

informací ZDE. 
 

Po strništi bos i pro neslyšící diváky 

Film je pro neslyšící diváky zpřístupněn speciálními 

popisnými titulky. Více informací o nové technologii 

ZDE. Společná projekce proběhne 4. 10. od 18:00 

v Hradci Králové v kině Central. 

 

Konference „Neslyšící senioři a jejich vztah k 

domovu neslyšících“  Přihlásit se můžete ZDE. 

 

Seminář DEAF WORLD IN OURSELVES 

Seminář se koná od 13. do 17. září 2017 v Praze na 

Újezdě 26 (sídlo NF Dar sluchu). Video pozvánka 

ZDE.  Více informací ZDE.   

 

Praha Open v tenise neslyšících mužů 

Přihlášky zasílejte do 20. 9. 2017. 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. 

13. 9. se uskuteční Den otevřených dveří. Čtěte ZDE. 

 

Otevřete Znakovárnu 

Projekt byl spušten na HitHitu. Více informací ZDE.  

 

 

 

http://www.hradeckecentrum.cz/?page_id=32
http://p12.helpnet.cz/aktualne/bezbarierove-kulturni-akce-pro-neslysici-divaky
http://p12.helpnet.cz/aktualne/film-po-strnisti-bos-muzou-zhlednout-handicapovani-lide-s-ostatnimi-divaky-spolecne
http://www.tdnko.cz/
https://youtu.be/KJaFdsfDN_Q
http://www.znakovky.cz/deaf-seminar/
http://p12.helpnet.cz/aktualne/praha-open-v-tenise-neslysicich-muzu
http://p12.helpnet.cz/aktualne/expozice-archa-noemova-s-videopruvodcem
http://p12.helpnet.cz/aktualne/svandovo-divadlo-hraje-i-pro-neslysici
http://p12.helpnet.cz/aktualne/svandovo-divadlo-porada-den-otevrenych-dveri-i-pro-neslysici
https://www.hithit.com/cs/project/3960/otevrete-znakovarnu
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Důležité informace 

„Bezpečnost a prevence“ 
 

Videa Policie ČR o 

bezpečnosti ve znakovém 

jazyce a s titulky 

Vykrádání aut – ZDE. 

Pozor na silniční provoz – 

ZDE. 

Drogově závislí – ZDE. 

Pozor na kapsáře – ZDE. 

Chraňte své soukromí na 

internetu – ZDE.    

Chraňte své děti na 

internetu – ZDE. 

Bezpečnost seniorů – ZDE.  

 

Utíkej, schovej se, bojuj 

Instruktážní video Policie 

ČR, jak se chovat v případě 

útoku šíleného střelce či 

jiného teroristického činu. 

Video a komentář najdete 

např. ZDE. 

 

 

 

Pamatujte, že aktivní 

ochrana před ohrožením 

se určitě vždycky vyplatí! 
 

JAK PŘEDCHÁZET PŘEPADENÍ 

 Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a 

neosvětleným místům. Choďte raději ulicemi, kde 

je větší provoz. 

 Kabelku nebo tašku noste v ruce či na rameni 

směrem od ulice, aby vám ji z vozovky nemohl 

někdo strhnout a ukrást. 

 Chce-li vám někdo kabelku ukrást, nebraňte se za 

každou cenu. Zdraví nebo dokonce život jsou 

cennější než peníze! 

 Po chodníku choďte raději dále od vchodů domů, 

kde by mohl číhat případný pachatel a mohl by vás 

vtáhnout dovnitř. 

 Při vstupování do domu se pozorně rozhlédněte a 

nevcházejte tam s někým neznámý. 

 Také ve výtahu nejezděte s někým, koho neznáte. 

Radši počkejte na prázdný výtah. 

 Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, 

i kdyby vypadali důvěryhodně. Ochota 

„pomocníka“ může být jen záminkou k tomu, aby 

se dostal do vašeho bytu a tam vás okradl třeba i za 

použití násilí. 

 Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje, snažte se 

co nejrychlejší dostat na místo, kde je nějaký 

obchod nebo více lidí, mezi nimiž budete 

bezpečnější. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M0luRyP-AsM
https://www.youtube.com/watch?v=uz4FFgfAD_U
https://www.youtube.com/watch?v=eWH5RpomjJ8
https://www.youtube.com/watch?v=9DoTSBVlcVg
https://www.youtube.com/watch?v=etXRodfWly4&list=PLoMqsMrCpJeENEEAxSvVHszB5jbKeRoo-
https://www.youtube.com/watch?v=Hmg-_WpxKvU&index=2&list=PLoMqsMrCpJeENEEAxSvVHszB5jbKeRoo-
https://www.youtube.com/watch?v=q0_KgHaaXTo&index=3&list=PLoMqsMrCpJeENEEAxSvVHszB5jbKeRoo-
http://praha.idnes.cz/video-instruktaz-utikej-schovej-se-bojuj-f1a-/praha-zpravy.aspx?c=A170607_110921_praha-zpravy_rsr
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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 

 

Upozornění! 

Nikdy nepodepisujte 

smlouvy, půjčky, úvěry  a 

jiné dokumenty bez 

přítomnosti tlumočníka! 

Pokud nerozumíte, nic 

nepodepisujte.  

Smlouvám musíte 

rozumět! 

 

Bezpečně online – 

desatero i ve ZJ 

Informace o tom, jak se 

chovat bezpečně na 

internetu naleznete na webu 

Orbi Pontes ZDE. 

 

Pamatujte, že aktivní 

ochrana před ohrožením 

se určitě vždycky vyplatí! 

 

JAK PŘEDCHÁZET PŘEPADENÍ - pokračování 

 Kdyby vás někdo přepadl, křičte i tehdy, když 

v blízkosti nikoho nevidíte. Mohl by vás uslyšet 

někdo za rohem a přispěchat na pomoc. 

 V případě nutnosti můžete pro svou ochranu použít 

sprej (deodorant, lak na vlasy nebo slzný plyn), který 

nosíte v tašce. Pachatele tím překvapíte a získáte čas 

na přivolání pomoci.  

 Pro ochranu se dá koupit osobní alarm. Když alarm 

pak použijete, může útočníka vylekat a přimět ho k 

útěku. 

 Snažte se vyhnout čekání na liduprázdné zastávce 

hromadné dopravy, především v časně ranních nebo 

pozdně večerních hodinách. 

 V prázdném autobusu si sedejte co nejblíže k řidiči.  

 

Informace ve znakovém jazyce 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.orbipontes.cz/soubory-ke-stazeni/
https://www.youtube.com/watch?v=lvip-ZE_zhI

