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Plán přednášek 

Hradeckého centra 

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, 

připravili jsme pro Vás další číslo SPravodaje. 

Nejdříve bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří 

hlasovali v OC Tesco pro náš projekt. Náš projekt získal 

nejvíce hlasů, a proto se můžete společně s námi těšit na 

nové pomůcky do naší půjčovny.  Z projektu chceme 

pořídit osm nových pomůcek (např. zesilovače, sluchátka 

k TV, signalizaci zvonku aj.).  

Informace ve znakovém jazyce ZDE. 

Jak již víte, celý podzim se věnujeme tématu Prevence a 

bezpečnost. Na listopad připravujeme dvě další zajímavé 

přednášky – o dopravních nehodách a o předcházení vzniku 

požáru. Důležité informace o tom, jak se chránit před 

okradením naleznete v dnešním SPravodaji. 

Informace ve znakovém jazyce ZDE. 

Protože se blíží konec roku, čeká nás hodnocení naší 

činnosti. Moc Vás proto prosíme o Vaše vyjádření, jak jste 

spokojeni s našimi službami a další činností. 
 

Informace ve znakovém jazyce ZDE. 

 

Přejeme Vám hezký podzim  

a těšíme se na setkání s Vámi 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=BzaonTHGa9E
https://www.youtube.com/watch?v=L_Y8jBBbuS4
https://www.youtube.com/watch?v=Z6iCFaD9WA8
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Otevírací doba před Vánoci 

Upozorňujeme, že z důvodu uzávěrek a čerpání 

dovolených bude poradna od úterý 19. 12. uzavřena. 

Prosíme, abyste své záležitosti vyřizovali 

s předstihem nejpozději v pondělí 18. 12. 2017. 

Provoz služby bude obnoven v úterý 2. 1. 2018. 

Informace ve znakovém jazyce ZDE. 

Hodnocení služeb 

Prosíme o vyplnění dotazníku, který se týká hodnocení 

našich služeb. Zajímá nás Vaše spokojenost se službou, 

pracovníky atd. Dotazník je anonymní. Vaše hodnocení 

nám pomůže při zkvalitňování našich služeb a dalších 

aktivit pro Vás. 

Hodnocení tlumočnických služeb – dotazník 

naleznete ZDE.  

Hodnocení poradenství – dotazník naleznete ZDE. 

Pokud nechcete vyplňovat dotazník, můžete Vaše 

hodnocení služeb posílat na e-mail: 

hradeckecentrum@seznam.cz, nebo hodnocení a 

připomínky napište na lístek a vhoďte do bílé poštovní 

schránky u schodiště.  

Děkujeme. 

Informace ve znakovém jazyce 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka práce 

Doručovatel na letáky  

Mediaservis hledá doručovatele na letáky. Kontakt 

602 368 297. Více informací ZDE. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eB2Mxj8TFVE
https://goo.gl/forms/5ERLWvXHoUgZtLAp1
https://www.youtube.com/watch?v=AHHHyJUUGN8
http://www.hradeckecentrum.cz/?p=1160
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První pozvánka na listopad 



Hradecké centrum    10/2017 

4 
 

 

 

 

 

Druhá pozvánka na listopad 
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Důležité informace 

„Bezpečnost a prevence“ 

 

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 SE CHRÁNIT PŘED 

OKRADENÍM 

 Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené 

tašce nebo kabelce vždy odděleně. Berte si jen tolik 

peněz, kolik skutečně potřebujete. 

 Peněženku uložte na dno nebo do spodní části 

kabelky nebo nákupní tašky. 

 Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset 

na zádech, ale mějte si stále na očích a chraňte ji 

rukama na boku nebo na břiše. 

 Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na 

police a nenechávejte je v nákupním vozíku. Nikdy ji 

neodkládejte s oděvem v šatně kina divadla, 

restaurace, ani v čekárně u lékaře či na úřadech. 

 Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice pomáhá 

zlodějům a okradení může proběhnout bez 

povšimnutí. 

 Když v tramvaji nebo autobusu čtete, mějte své 

zavazadlo pořád pod kontrolou. 

 Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další 

cestující, a nenechávejte svá zavazadla bez dozoru. 

 Při výběru peněž z bankomatu si hlídejte soukromí. 

Dávejte pozor, jestli vás někdo nesleduje příliš 

zblízka. To samé platí při zadávání PIN u plateb 

vyšších než 500 Kč. Na ulici doporučujeme vybírat 

peníze za asistence někoho, koho znáte a důvěřujete 

mu. 

 Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo 

cennostmi, nepůjčujte cizím lidem peníze, neplaťte 

žádné zálohy podomním prodejcům. 

 

Informace ve znakovém jazyce ZDE. 

 

http://www.orbipontes.cz/soubory-ke-stazeni/
https://www.youtube.com/watch?v=pouuylDjJOM
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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 

 

Další informace 

 

Kvalita života osob se 

získaným postižením 

Dotazník k bakalářské práci 

můžete vyplnit ZDE. 

 

 

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. 

Pozvánky z jiných organizací 

 

O nezbedných kůzlátkách 

Centrum pro dětský sluch Tamtam zve na divadeln 

představení pro děti tlumočené do znakového jazyka. 

Neděle 12. 11. od 16:00. Více informací ZDE. 

 

 

Tlumočený hackatlon 

První tlumočený Hackaton do znakového jazyka, kde si 

lidé mohou vyzkoušet vytvořit aplikaci či technologii, 

která by jim usnadnila komunikaci, se koná 2. – 3. 12. 

2017 v Brně. Více informací 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.survio.com/survey/d/L8L5S2J6J0X1Q6P7K
http://p12.helpnet.cz/aktualne/rohlik-bez-barier
http://www.helpnet.cz/aktualne/o-nezbednych-kuzlatkach-2
http://tichespojeni.cz/cs/hackathon/

