


PODROBNÝ PROGRAM NA DUBEN

Přísná opatření pro omezení dalšího šíření epidemie koronaviru platí s
drobnými úpravami i nadále. Z tohoto důvodu bude provoz KRC Sedmikráska
zatím i v dubnu probíhat v online režimu. Také DK Klubíčko bude s ohledem na
vládní opatření do odvolání uzavřen. Vzhledem k měnící se situaci sledujte
prosím web i FB, možná změna programu vyhrazena.

Výuka jazyků na dálku (online)

Italština - každé pondělí - 9.00 až 10.00 hodin - lektorka Johana Sara Tichá
Němčina - každé pondělí - 10.00 až 11.00 hodin - lektorka Karolína Boumová
Španělština - každou středu - 8.00 až 9.00 hodin - lektor Daniel Martinez Tapia
Angličtina - každý pátek

- začátečníci - 9.00 až 10.00 hodin - lektorka Johana Sara Tichá
- mírně pokročilí - 14.00 až 15.00 hodin - lektorka Johana Sara Tichá

Během pololetí se po předchozí domluvě (e-mailem) s vyučujícími (nebo jejich
pověřenými zástupci) angličtiny (v jednání zastupuje paní lektorku provozní Jana
Koutníková janicka.koutnik@seznam.cz), španělštiny - pan lektor Daniel Martinez
Tapia martinez.daniel@seznam.cz, italštiny (v jednání zastupuje paní lektorku naše
předsedkyně Lída Valešová lydia.sm@seznam.cz) a němčiny - paní lektorka
Karolína Boumová karsod@centrum.cz můžete připojit online k našim jazykovým
lekcím. Dobrovolným příspěvkem za účast na jazykové hodině můžete podpořit
provoz našeho centra a do budoucna zvážit návštěvu jazykových kurzů u nás, v KRC
Sedmikráska. Za jakýkoliv příspěvek předem moc děkujeme (č. účtu: KB
43-3453310267/0100).

PORADNY KRC SEDMIKRÁSKA

Nevíte si rady? Ocitli jste se ve složité situaci? Máte finanční problémy? Naše
poradny stále fungují a jsou připraveny vám pomoci.

● Právní poradna Mgr. Petry Kotáskové Šenkýřové
● Finanční poradna Ing. Jany Lídlové
● Poradna pro rodiny se specifickými potřebami Mgr. Ludmily Valešové
● Psychoterapeutická poradna Mgr. Petry Čechové

Napište nám na sedmikraskahk@volny.cz nebo zavolejte na 775 989 270, kontakt
s odborníky vám zprostředkujeme.
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AKTUÁLNĚ NA FB

Vařme jinak

Jako náhradu tohoto programu jsme pro vás připravili 2 jarní recepty. Během dubna
je uveřejníme na FB.

Zpívánky, Cvičeníčko, Výtvarná dílna

Také tyto programy jsme přesunuli na FB, kde najdete videa s písničkami i
fotonávody na výtvarné tvoření. Rodiče s malými dětmi, ale i větší děti či dospělí se
mohou inspirovat a vyrobit si doma něco hezkého s jarní tematikou.

DUBEN

Čtvrtek  1. 4.

Infekce koronavirem SARS-CoV-2, imunita, očkování

Od 17.00 hodin online přednáška Prof. RNDr. Jana Krejska, CSc., přednosty
Ústavu klinické imunologie a alergologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Bude popsán způsob přenosu viru SARS-CoV-2 a možnosti omezení jeho
přenosu protiepidemickými opatřeními. Bude popsána imunopatogeneze
infekce SARS-CoV-2. Budou poskytnuty informace, které se týkají aktivní
imunizace (očkování). Zdůrazněny budou v současnosti schválené vakcíny. Je
třeba se přihlásit do úterý 30. března přes rezervační systém na našem
webu. Vstupné 50 Kč prosím uhraďte do středy 31. března na účet KRC
Sedmikráska (č. účtu: 43-3453310267 /0100). Do zprávy pro příjemce
napište své příjmení/Covid. Poté vám přijde na váš e-mail odkaz k přihlášení
na přednášku.

Pátek 2. 4.

Velký pátek - svátek

výuka jazykových kurzů online neprobíhá
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Pondělí  5. 4.

Velikonoční pondělí  – svátek

výuka jazykových kurzů online neprobíhá

Středa 7. 4.

Výzva 10 000 kroků

Od 17.30 hodin online beseda s Ing. Jaroslavem Martínkem, iniciátorem
projektu https://www.desettisickroku.cz/.

Proč výzva 10.000 kroků? A proč i škvarky a pivo mohou být ceny? Co má
společného webová stránka https://hradeckralove.dobramesta.cz/ s výzvou
10.000 kroků? Co budeme dělat na podzim 2021? Kdo je spolek Partnerství pro
městskou mobilitu? Je třeba se přihlásit do pondělí 5. dubna přes
rezervační systém na našem webu -
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Vstupné 50 Kč prosím
uhraďte do úterý 6. dubna na účet KRC Sedmikráska (č. účtu:
43-3453310267 /0100). Do zprávy pro příjemce napište své příjmení/Kroky.
Poté vám přijde na váš e-mail odkaz k přihlášení na besedu.

Pilates s Dášou

Od 19.00 do 19.50 hodin online. Je třeba se přihlásit do pondělí 5. dubna
přes rezervační systém na našem webu. Vstupné 40 Kč prosím uhraďte na
účet KRC Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100) do úterý 6. dubna.
Do zprávy pro příjemce napište své příjmení/Pilates. Poté vám přijde na váš
e-mail odkaz k přihlášení na cvičení.
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Čtvrtek  8. 4.

S úsměvem do první třídy

Od 17.00 hodin online beseda s Mgr. Kateřinou Holečkovou, učitelkou MŠ
Mateřídouška

Vysvětlíme si, co je školní zralost. Poradíme vám, jak připravit dítě na povinnou
školní docházku a jak podporovat a podněcovat jeho vývoj. Řekneme si, kdy
vyhledat odbornou pomoc a kdy začít uvažovat o odkladu povinné školní
docházky. Je třeba se přihlásit do úterý 6. dubna přes rezervační systém
na našem webu - https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Vstupné
50 Kč prosím uhraďte do středy 7. dubna na účet KRC Sedmikráska (č.
účtu: 43-3453310267 /0100). Do zprávy pro příjemce napište své
příjmení/Škola. Poté vám přijde na váš e-mail odkaz k přihlášení na besedu.

Od pondělí 12. 4. do neděle 2. 5. 2021

Čarodějnice u Orlice

podél obou břehů Orlice mezi Zimním a Všesportovním stadionem

Hledačka pro rodiny s předškolními dětmi. Mapu s umístěním úkolů a hrací
kartu s bližšími informacemi ke hře najdete na https://www.sedmikraskahk.cz.
Po rozluštění číselného kódu se na webu zaregistrujte, zadejte své kontaktní
údaje a výsledek. Spojíme se s vámi a domluvíme se na předání drobné
odměny. Hra je pro všechny zájemce zdarma.

Stav hry budeme pravidelně kontrolovat. Pokud by se přece jen stalo, že
některý úkol nenajdete, napište nám, pošleme vám náhradu elektronicky.

Středa 14. 4.

Pilates s Dášou

Od 19.00 do 19.50 hodin online. Je třeba se přihlásit do pondělí 12. dubna
přes rezervační systém na našem webu. Vstupné 40 Kč prosím uhraďte na
účet KRC Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100) do úterý 13.
dubna. Do zprávy pro příjemce napište své příjmení/Pilates. Poté vám
přijde na váš e-mail odkaz k přihlášení na cvičení.
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Čtvrtek 15. 4.

Duchovní program

Od 10.00 hodin online. Krátké povídání a zpívání pro děti i rodiče s P.
Marianem Benkem. Odkaz na vysílání bude volně přístupný na našich
webových stránkách, není třeba se hlásit.

Úterý 20. 4.

Maminec

Od 17.00 hodin online. Setkání s tvorbou programu.

Středa 21. 4.

Pilates s Dášou

Od 19.00 do 19.50 hodin online. Je třeba se přihlásit do pondělí 19. dubna
přes rezervační systém na našem webu. Vstupné 40 Kč prosím uhraďte na
účet KRC Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100) do úterý 20.
dubna. Do zprávy pro příjemce napište své příjmení/Pilates. Poté vám
přijde na váš e-mail odkaz k přihlášení na cvičení.

Čtvrtek 22. 4.

Facebook - kamarád na doma

Od  17.00 hodin online beseda s Ditou Balcarovou,
PR managerkou KRC Sedmikráska

Facebook sice máte, ale vlastně tak nějak nevíte, k čemu by vám mohl být?
Naučte se jej využívat tak, aby nebyl “žroutem” vašeho času, ale naopak
rádcem a pomocníkem, díky němuž se budete dobře orientovat ve všem, co
se děje ve vašem okolí. Je třeba se přihlásit do úterý 20. dubna přes
rezervační systém na našem webu. Vstupné 50 Kč prosím uhraďte do
středy 21. dubna na účet KRC Sedmikráska (č. účtu: 43-3453310267
/0100). Do zprávy pro příjemce napište své příjmení/FB. Poté vám přijde
na váš e-mail odkaz k přihlášení na besedu.
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Středa 28. 4.

Pilates s Dášou

Od 19.00 do 19.50 hodin online. Je třeba se přihlásit do pondělí 26. dubna
přes rezervační systém na našem webu. Vstupné 40 Kč prosím uhraďte na
účet KRC Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100) do úterý 27.
dubna. Do zprávy pro příjemce napište své příjmení/Pilates. Poté vám
přijde na váš e-mail odkaz k přihlášení na cvičení.

GDPR

S veškerými osobními údaji zacházíme v souladu s pravidly GDPR. Více informací
na našem webu.

FINANČNÍ PODPORA
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