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Večerníček otevřel dveře
návštěvám v MŠ Slunečnice
Hradec Králové – Dveře speciální mateřské školy Slunečnice v Markovické ulici se
otevřely veřejnosti v úterý 3.
dubna. Hostitelské role se výtečně ujal Večerníček, který
vítal příchozí hosty a zval je
na pohádkovou prohlídku
mateřské školy.
Mateřská škola Slunečnice
je součástí školského zařízení
Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola
Hradec Králové. Je určena dětem, které mají speciální
vzdělávací potřeby různého
typu a stupně, včetně kombinovaných vad.
Na pohádkovou prohlídku s
Večerníčkem se vydala řada
dětí, kamarádů, rodičů, prarodičů, tetiček, strýčků a
ostatních zájemců.
Třídy mateřské školy se pohádkově proměnily. Třída
Čmeláčků se díky tajemnému
kouzlu proměnila ve školu čar
a kouzel v Bradavicích, kde
byl k vidění i nejznámější čaroděj Harry Potter. Třída Ku-
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řátek se proměnila ve Šmoulí
vesničku, kde se děti i jejich
rodiče pobavili s malými
modrými skřítky.
Třída Sluníček se na motivy animovaného filmu proměnila v ostrov Madagaskar a
při prohlídce třídy Berušek se
všichni hosté ocitli na zámku
u krásné princezny Zlatovlásky.
V každé třídě byly pro
všechny zájemce připraveny
pohádkové dílny, ve kterých si
velcí i malí šikulové mohli vyrobit například pohádkovou
masku, květinu z papíru, utkat
pavučinku nebo navléknout
korále. Nikdo z pohádkové
prohlídky neodešel s prázdnou.
Slova chvály v knize návštěv vypovídají o tom, že se
všem příchozím hostům v mateřské škole Slunečnice líbilo,
děkujeme.
Další informace o MŠ naleznete na stránkách www.msslunecnice.e-stranky.cz.
Renáta Bašová

INZERCE

Kontakty

Jaký telefon pro babičku či dědu?
Když vybíráme mobilní telefon pro sebe, nejspíš si celkem snadno
poradíme, případně se inspirujeme u svých kolegů, v rodině či u přátel.
Jak ale vybrat telefon pro rodiče či prarodiče, pokud si s tím nevědí rady?

Chcete poradit?
Chcete poradit s výběrem mobilu pro seniora? Nebo ho chcete
nastavit a předvést jeho
ovládání? Já a moji
kolegové – O2 Guru –
jsme připraveni vám
pomoci. Můžete za námi
přijít do O2 prodejny
v Hradci Králové
na náměstí 28. října.
Nechcete-li čekat, vyberte si termín schůzky,
který se vám hodí,
a rezervujte si
ho prostřednictvím
našeho webu na
www.o2.cz/guru.

Zjistěte, jak mobil používají
Jak nový přístroj pro rodiče či prarodiče vybrat? Nejspíš už nějaký telefon
mají a používají, takže se jich zeptejte, co jim vyhovuje a co jim naopak
vadí. Samozřejmě také zjistěte, které
funkce nejvíc používají.
Pokud by chtěli využívat více funkcí a mají pouze problém s ovládáním
kvůli malým písmenkům na displeji,
mohou využít i chytrý mobil se systémem Android. Do něj je totiž možné instalovat aplikaci Big Launcher,
která zvětší a zpřehlední ovládání telefonu. Dotykový displej tak už není
posetý spoustou malých ikonek, ale
jsou na něm větší dlaždice s dostatečně kontrastními nápisy, aby jej mohl
ovládat i člověk s horším zrakem.

Tel.: 495 800 811
e–mail:
drahomira.povazanova@denik.cz

V dubnu obohacují nabídku O2 hned dva zajímavé
telefony vhodné zvláště pro seniory: Winner WG8
a WG11. Oba mají velkou klávesnici pro pohodlnější
ovládání, snadno čitelný barevný displej, hlasitý
reproduktor a GPS čip umožňující mimo jiné odeslat informaci o poloze telefonu. Model WG11 má
navíc ještě rádio a MP3 přehrávač. Podobné určení,
a tedy i vlastnosti, má i přístroj Aligator A850
disponující také fotoaparátem.

Hlavní přednosti

Jedna dávka zdarma

Těším se na vás.
Váš O2 Guru Ondra

Zdarma pomohu
a poradím každému
(nemusíte být
zákazníkem O2).

Tip O2 Guru:

Winner WG8 a WG11
a Aligator A850

y velká tlačítka
y přehledný barevný displej

O2

V ČERNILOVĚ se uskutečnil Velikonoční jarmark. Již koncem března byly k vidění nejen výrobky žáků MŠ a ZŠ Černilov, ale také nádherné velikonoční a jarní dekorace a výrobky. Text a foto: Katka Ježková

VZP podporuje své aktivní klienty
Hradec Králové – Všeobecná
zdravotní pojišťovna nabízí
svým klientům také v letošním roce řadu příspěvků, které mohou získat prostřednictvím jejích preventivních programů. Ty jsou sestaveny tak,
aby poskytly pestrou škálu
výhod doslova celé rodině.
Klienti VZP si oblíbili především voucherové programy, které umožňují například
zvýhodněné očkování kojenců proti rotavirovým infekcím či očkování proti klíšťové
encefalitidě. V oblasti voucherových programů je Všeobecná zdravotní pojišťovna
průkopníkem. Právě díky nim
získávají zájemci již několik
let výrazné slevy na očkování,
které si vyberou, ať už pro své
děti nebo pro sebe. VZP nabízí
svým klientům ještě řadu dalších výhod, které jim pomohou pečovat o své zdraví. I zde
si mohou vybrat ze široké nabídky všichni – rodiče, prarodiče, děti i dospívající.
Mezi rodiči je velmi populární preventivní program určený kojencům od 6. do 24. týdne věku. Rodiče mohou na základě předložení voucheru
VZP nakoupit vakcínu proti
rotavirům za zvýhodněnou
cenu a po aplikaci očkování
dostanou navíc od pojišťovny
příspěvek 500 Kč (po předložení vyplněného voucheru a
dokladu o nákupu obou dávek
očkovací látky).
Další informace nabízí
www.vzp.cz/rotaviry.

Obvyklé požadavky
starších lidí na mobil
1) dostatečně velká tlačítka
2) velké písmo na displeji
3) jednoduché ovládání
4) možnost nastavit vyšší hlasitost
5) tlačítko pro přivolání pomoci
6) snadné připojení
nabíječky

Hradecký deník,
Kladská 17,
500 03 Hradec
Králové
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nozí prarodiče používají
mobilní telefon, který na ně
zbyl, případně některý z nejlevnějších přístrojů. Někdy je takové
řešení dostatečné, většinou ale spíše
nevhodné. I ty nejlevnější mobilní
telefony jsou totiž dnes hodně malé,
s miniaturními tlačítky, malým písmem na displeji a řadou funkcí, které
starší lidé mnohdy vůbec nevyužívají.
Množství funkcí je naopak od používání přístroje spíše odrazuje.

Klienti VZP nemusí riskovat
onemocnění klíšťovou ence-

bízí Klub pevného zdraví, který rozšiřuje postupně síť svých
partnerů. Každý region České
republiky nabízí řadu výhod.
Členem klubu se může stát
každý klient VZP starší 15 let.
V programu je již více než 550
partnerů. Seznam slev je uveden v katalogu KPZ, který je k
dispozici na každé pobočce
VZP nebo on-line na www.vzp.cz/kpz.

Prevence je základ

falitidou a mohou se proti ní
očkovat. S VZP získají zdarma
jednu očkovací dávku a ušetří
celkově až 800 Kč. Příspěvek je
určen pro klienty VZP od 16 let.
Po předložení voucheru z VZP
lze získat slevu na nákup očkovací látky (první dvě vyjdou jen na 750 Kč, třetí jen na
549 Kč). Po druhém očkování
VZP přispěje ještě 300 Kč při
odevzdání vyplněného voucheru na pobočce. Více na
www.vzp.cz/klistovka.

Klub pevného zdraví
Cvičení, plavání, kosmetika,
masáže, slevy na pohybové a
volnočasové aktivity, značkové oblečení a obuv, fitness a
wellness či na nákupy potravinových doplňků – to vše na-

Nejlepší péče o vlastní zdraví
spočívá v prevenci. VZP uhradí svým pojištěncům 1x za dva
roky preventivní prohlídku u
praktického lékaře, 2x ročně
preventivní vyšetření u zubního lékaře a 1x ročně prohlídku u ženského lékaře. Není tedy nic jednoduššího, než
zalistovat ve svém diáři a k lékaři se objednat. Podrobné informace
na
www.
vzp.cz/prevence.

Zdravý život
Klienti VZP mohou čerpat příspěvek až 1500 Kč ročně na pohybové a volnočasové aktivity nebo na libovolné očkování
nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Program je
určen klientům VZP od věku
15 let. Stačí se jen zaregistrovat do Klubu pevného zdraví a
sbírat body za absolvování
pravidelných preventivních
prohlídek, očkování nehrazené z veřejného zdravotního
pojištění a další preventivní
aktivity. Více informací na
www.vzp.cz/zdravy-zivot. (re)
(Pokračování příště)

