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Plán přednášek 

Hradeckého centra 

25. 10. Bílý kruh bezpečí – 
pomoc obětem trestných činů 

15. 11. Dopravní nehody 
(BESIP, Policie ČR) 

22. 11. Bezpečnost – hasiči II 

6. 12. Bezpečnost a hrozby 

na území HK  

 

Začátek vždy ve 14,30. 

Svou účast prosím předem 

potvrďte. 

 

 

Klub nedoslýchavých 

Vždy v pondělí od 14,30 

v klubovně. 

 

Termíny: 13. 11. a 11. 12. 
 

Vážení přátelé, 

posíláme Vám další číslo našeho SPravodaje. 

SPravodaj č. 9 je opět plný zajímavých informací. 

Upozorňujeme Vás zejména na přednášky, které pro Vás na 

podzim chystáme. Jedná se o téma Bezpečnost. Věříme, že 

je toto téma pro Vás důležité a přednášky Vás budou 

zajímat. 

Těšíme se na setkání s Vámi. 
  

Vaše Hradecké centrum 

 

 

 

Podpořte Hradecké centrum v TESCO 

Do konce října můžete podpořit projekt Hradeckého centra 

„Rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby se 

sluchovým postižením“.  

Pokud nakoupíte v obchodě Tesco na Brněnské ulici (OC 

FUTURUM), dostanete žeton.  

Žeton potom vhoďte do hlasovacího boxu. Tím dáte 

našemu projektu svůh hlas  

Moc děkujeme! 

Více o akci a našem projektu ZDE. 

 

https://pomahame.itesco.cz/project/500
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Pozvánka na říjen 
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Pozvánky z jiných organizací 

 

Historie neslyšících osobností 

ASNEP pořádá přednášku, která se bude konat 17. 10. 

2017 od 17 hodin na Karlínském náměstí 12 (2. patro). 

Přednášejícím je Petr Pánek. Celá přednáška bude 

tlumočena do znakového jazyka a simultánně 

přepisována. Video ve znakovém jazyce ZDE.  

 

 

 

Parkování držitelů průkazu ZTP 

Národní rada osob se zdravotním postižením 

zpracovala materiál, který vysvětluje aktuální situaci 

v oblasti parkování, parkovacích průkazů, vyhrazených 

míst atd. 

Celou zprávu naleznete ZDE. 

V případě potřeby se také neváhejte obrátit na naši 

poradnu. Rádi Vám situaci vysvětlíme osobně. 

 

 

 

Kalendář „Řekni to tichem 2018“ 

Kalendář vydalo Poradenské centrum pro sluchově 

postižené Kroměříž, o. p. s. Kalendář vznikl v rámci 

soutěže „Řekni to tichem“. Cena kalendáře je 150 Kč. 

Nákupme podpoříte činnost Poradenského centra. 

Objednat můžete ZDE. 

Další informace 

 

Raiffeisenbank spouští 

služby pro klienty se 

sluchovým postižením 

Informace naleznete ZDE. 

 

 

Mezinárodní divadelní 

kemp - Drama Camp 

2018 „Sound becomes 

visual“ pro mládež ve 

věku 16 - 30 let! 

Informace ve znakovém 

jazyce ZDE. 

Příp. dotazy posílejte na 
dramacamp2018@gmail.com 

 

 

Rozvoz potravin 

z obchodu Rohlik.cz  

Internetový obchod 

Rohlik.cz, který se zabývá 

rozvozem a internetovým 

prodejem potravin, nabízí 

zajímavé výhody pro 

seniory starší 65 let a pro 

držitele průkazu ZTP. Patří 

k nim např. doprava zdarma 

a vynesení objednaného 

zboží až ke dveřím, a to i v 

domech bez výtahu. 

Více informace ZDE. 

https://youtu.be/sT5L0szHSQE
http://www.helpnet.cz/aktualne/parkovani-drzitelu-parkovacich-prukazu-uhrada-parkovneho
http://www.kupsipomucku.cz/reknitotichem/kalendar-rekni-to-tichem-2018/
http://p12.helpnet.cz/aktualne/raiffeisenbank-spousti-sluzby-pro-klienty-se-sluchovym-postizenim
https://vimeo.com/236579870
mailto:dramacamp2018@gmail.com
http://p12.helpnet.cz/aktualne/rohlik-bez-barier
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Podporujte Hradecké centrum při svých 

nákupech na internetu 
 

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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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 

 

Nabídka práce 
 

Doručovatel na letáky  

Mediaservis hledá doručovatele na letáky. Kontakt 

602 368 297. Více informací ZDE. 

 

Kontakty na 

pracovníky 

Hradeckého centra 

 

Tlumočnické služby: 

Mgr. Monika Krúpová 

773 592 326 

 

Mgr. Petra Zimová 

 774 465 953 

 

Odborné sociální 

poradenství: 

Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D. 

(dříve Skákalová) 

773 595 328 

 

Bc. Monika Plačková 

773 595 327 

 

Eva Hedvičáková 

495 533 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.hradeckecentrum.cz/?p=1160

