
Vážení přátelé,

přinášíme Vám nové, předvánoční, číslo SPravodaje. 
Dnešním hlavním tématem je titulkování pořadů. 

Přejeme Vám krásné adventní dny.

Titulkování pořadů

TV Nova spustila 5. 12. projekt, který výrazně ovlivňuje 
titulkování pořadů na kanálech TV NOVA. K  situaci se 
vyjádřil ASNEP.

Informace i ve znakovém jazyce najdete 

Zde také můžete vyplnit dotazník, jak jste s  kvalitou 
skrytých titulků spokojeni.

Níže přikládáme dopis ASNEP, který celou situaci 
vysvětluje.
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DOVOLENÁ

Od úterý 20. 12. do 31. 12. 
2016 budu uzavřena poradna. 
Provoz bude obnoven 
v pondělí 2. 1. 2017.

Plán dalších akcí 
Hradeckého centra

Vánoční klub nedoslýchavých: 
12. 12.

Hradecké centrum nabízí

Reflexní vesty s potiskem 
„ucha“ – 115 Kč

Reflexní pásky – 30 Kč

Kniha: Postižení sluchu – 60 Kč

Kniha: Tichý přístav duše – 20 
Kč

Pexeso ZJ – 10 Kč

Líbí se Vám náš 
SPravodaj?

Vaše náměty a připomínky 
posílejte na e-mail: 
hradeckecentrum@seznam.cz, 
nebo je napište na lístek a 
vhoďte do bílé poštovní 
schránky u schodiště. 
Děkujeme.

http://www.asnep.cz/dotaznik-asnep-k-titulkovani-kanalu-k
omercnich-televiznich-spolecnosti/2016/12/03/
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Poděkování sponzorům

Děkujeme všem sponzorům a 
dárcům, kteří v roce 2016 
finančně podpořili sociální 
služby a další činnost 
Hradeckého centra.

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí

Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje

Statutární město Hradec 
Králové

Obec Čestice

Město Hořice

Dvůr Králové nad Labem

IVECO Czech Republic, a. s.

Nadační fond AVAST

Činnost dále materiálně 
podpořili:

Beiersdorf spol. s r. o. – Nivea

CrossCafe

Český rozhlas Hradec Králové

Generali

Jordi’s chocolate

Sonnentor

Zdravotní pojišťovna 
ministerstva vnitra ČR



Připomínáme Literární soutěž

Hraje se o zajímavé ceny. Vítězné texty budou součástí 
plánované publikace. 

Informace ve ZJ 

https://www.youtube.com/watch?v=j72WabgLe38 
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Divadlo s titulky pro neslyšící

Derniéra ve Švandově divadle 
se koná 16. 12. 2016. Více 
informací naleznete zde: 
http://www.helpnet.cz/aktualn
e/derniera-ve-svandove-divadl
e

Aplikace Uber pro neslyšící 
řidiče

Více informací zde: 
http://p12.helpnet.cz/aktualne/
ridici-se-sluchovym-postizenim
-mohou-diky-upravene-aplikaci
-uberu-ziskat-dustojny-prijem

Aktuální nabídky práce

Operátor výroby 

Doly, Nový Hrádek. Více 
informací 
zde: http://www.praceozp.c 
z/nabidka/oper-tor-v-roby-n-ch 
od

Výrobní dělník 

Hradec Králové. Více informací 
zde: http://www.praceozp.c 
z/nabidka/v-robn-d-ln-k

Uklízečka, pomocné práce 
v kuchyni

Více informací zde: 
http://www.hradeckecentrum.c
z/?attachment_id=1048

Doručovatel na letáky

Mediaservis hledá 
doručovatele na letáky. Kontakt 
602 368 297. Více informací 
zde: 
http://www.hradeckecentrum.c
z/?p=1160
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