


SLOVO NA ÚVOD 
  
Milé čtenářky, milí čtenáři, 
 
březen už je za dveřmi a s ním i jarní prázdniny. Všichni doufáme v trochu               
sněhu, alespoň na horách. Kromě přednášek a báječného vaření je tento první            
jarní měsíc již tradičně spojen s Bazárkem jarního a letního dětského oblečení,            
na který Vás srdečně zveme a také s přednáškou o trénování paměti, která je              
spojena právě s Národním týdnem trénování paměti. S přicházejícím jarem se           
těšíme na Velikonoce. Dobu před Velikonocemi - dobu postní - všichni           
prožijeme tak, abychom mohli ještě prohloubit pochopení velkého tajemství         
Velikonoc. V březnu také proběhne Kurz grafomotoriky a rozběhnou se další           
nové kurzy tohoto pololetí. I nadále Vás zveme k využití přátelských prostor            
KRC Sedmikráska jako coworkingového pracovního místa. 
 
                                                                                                Radka Hübnerová 
NOVÉ KURZY: 
 
Bylinková škola 1 a 2 (pondělí 17.15–19.00 a úterý 8.15–10.00) 
Kurz Feuersteinovo instrumentální obohacování (pondělí 16.00–17.00) 
Kurz Grafomotorika pro děti a rodiče (úterý 16.00–18.00, 3 lekce) 
 
NOVĚ V PRAVIDELNÉM PROGRAMU: 
 
„Coworking“ v KRC Sedmikráska 
KRC Sedmikráska nově nabízí od ledna do června 2020  sdílený prostor pro 
samostatnou práci.  
 
Kdy? 
Ve středu 8.00–10.00 hodin nebo v pátek 10.00–12.00 hodin. 
V rámci „coworkingového centra“ si rodič může rezervovat pracovní místo,          
zapůjčit si notebook (nebo si přinést vlastní), připojit se k internetu, pracovat,            
podnikat, vyřizovat, občerstvit se (káva, čaj), zatímco o dítě bude pečlivě           
postaráno ve vedlejší herně, kde bude s hlídací tetou. Je možné se hlásit přes              
rezervační systém na našem webu, telefonicky nebo emailem. 
CENA - členka 90 Kč/ hodinu, nečlenka 100 Kč/ hodinu 
CENA - s hlídáním dětí - členka 150 Kč/ hodinu, nečlenka 160 Kč/ hodinu 
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MALÉ OHLÉDNUTÍ 

Vařme jinak - Zima na talíři 

Zima na talíři – tak znělo téma únorového setkání o zdravém vaření ve čtvrtek              
6. února 2020. Hlavní roli v polévce i v druhém jídle hrály luštěniny. Dozvěděly              
jsme se (ano, opět jsme se sešly v čistě dámském složení), že luštěniny by se               
před vařením měly namáčet, klidně i 12 až 24 hodin. Je potřeba vodu párkrát              
slít a vyměnit, aby se odplavily nežádoucí látky. Další výhodou předem           
namočených luštěnin je kratší doba vaření, stačí jim půlhodina. Společnými          
silami jsme si uvařily hustou fazolovou polévku s loupanými rajčaty, mrkví a            
řapíkatým celerem. K druhému jídlu jsme měly cizrnu na paprice s pórkem a             
těstovinami tarhoňa. Jako dezert se podával císařský trhanec – rozkrájená          
palačinka z vajec a ovesných vloček posypaná jablky, oříšky a rozinkami.           
Všechny jsme si pochutnaly a těšíme se, až recepty vyzkoušíme doma a            
začneme vařit zdravěji. Děkujeme paní lektorce Martině Vrbické za povzbuzení          
jíst a vařit jinak. 

Marie Sejkorová 
 

Soužití dobré a špatné 
 
Ve středu 12. února 2020 jsme se zúčastnily přednášky v KRC Sedmikráska            
s názvem “ Soužití dobré a špatné.”V příjemné atmosféře vedl přednášku pan            
Mgr. Michal Klapal, který otevřeně rozvíjel téma zabývající se partnerskými          
vztahy a tím, co je pro kvalitní a funkční soužití přínosné a důležité. Také              
vysvětlil, proč a jak na rozvoji šťastného a spokojeného spolužití vzájemně           
pracovat. Tato vzdělávací návštěva Sedmikrásky nebyla naše první ani         
poslední a již se těšíme na další zajímavá a inspirativní témata. Získané            
informace s radostí využijeme nejen ve své praxi, při studiu vysoké školy, ale i              
v osobním životě. Pan Klapal opět nezklamal. Moc mu děkujeme.  

 
Paní učitelky MŠ 

Mateřídouška  
                                                                Markéta Hadincová, Jiřina Meteláková 
 
 
 
 

2 



Den pro Dítě v srdci 
 
Čtvrtek 20. února 2020 patřil v KRC Sedmikráska perinatálnímu hospicu Dítě           
v srdci. Perinatální hospic pomáhá a podporuje rodiny zasažené smrtí          
miminka, poskytuje též informace a další podporu v případě, že byla miminku            
během těhotenství diagnostikována život limitující vada. Bohužel, i takové         
těžké rány někdy zasahují rodinný život a nevyhýbají se ani členkám           
Sedmikrásky, i proto patří pravidelná setkání a spolupráce s Dítětem v srdci do             
programu našeho rodinného centra. 

Hlavním tématem tohoto setkání byla tvorba tzv. memoryboxů, „schránek na          
vzpomínky“, pro rozloučení s miminkem. Součástí výbavy jsou ručně         
háčkované a šité čepičky, dečky, upomínkový pár hraček (jedna patří miminku,           
druhá identická zůstává mamince), kosmetika a ručník na okoupání miminka,          
svíčka, drobná pohádková knížka a památeční karta se sadou na otisky           
ručičky či nožičky miminka. Memoryboxy nacházejí uplatnění v mnoha         
porodnicích po celé České republice, pro personál i pro rodiče jsou velkou            
pomocí v tak těžké chvíli, na kterou se nejde nikdy úplně připravit… 

Náplní tvořících dílen v Sedmikrásce je právě výroba památečních karet a           
háčkovaných deček či hraček, podle zájmu a dovedností zúčastněných. Pro          
dobrovolníky, kteří si ve výtvarné tvorbě příliš nevěří, jsou na dílnách           
připravené šablony, s jejichž pomocí zvládne vytvořit krásnou a vkusnou kartu           
opravdu každý. Moc děkujeme za donesené háčkované deky, další dary a           
podporu, dečky i karty. V příštích dnech je předáme přímo hospici Dítě v srdci.              
Těšíme se na další tvořící dílny a srdečně zveme každého, kdo by chtěl             
nějakým způsobem k tvorbě memoryboxů přispět. Děkujeme KRC        
Sedmikráska za možnost uskutečnit v jeho prostorách toto pracovní setkání.  

Vlaďka G. Šimková 

12. masopust pro celou rodinu 

V sobotu 22. února 2020 jsme využili možnost užít si karneval v Novém             
Adalbertinu. V malém sále nás čekala spousta úkolů, které dětem připravil           
turistický oddíl Pěšinky a Ostříži. Děti si mohly poslepu ustřihnout bonbon           
pověšený na niti, cvrnknout si kuličkou do důlku, zahrát si na Popelku a             
přebírat luštěniny, ale objevily se i nové netradiční stolní hry a mnoho další             
zábavy. Po splnění úkolů si mohly vybrat z mnoha krásných odměn. Ve            
velkém sále bavila děti paní Lída Liána Horká, která pro ně měla připraveno             
mnoho písniček a zábavných činností, u kterých se mohly doslova vyblbnout.           
Myslím, že největší úspěch měl boj pěnovou rourou ve stylu všichni proti všem             
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a hry s padákem. Většina dětí s nevolí brala na vědomí, že program končí.              
Těšíme se zase za rok. 

Jana Rősslerová s Herbíkem 
 

Připravenost a zralost dítěte (i rodiče) na vstup do školy 
 
Na odpoledním posezení v Sedmikrásce ve středu 26. února 2020 s tématem            
Připravenost a zralost dítěte (i rodiče) na vstup do školy se sešly hlavně             
maminky předškolních dětí. Přednáška se týkala zejména psychomotorického        
vývoje dětí od narození až do předškolního věku. Paní PhDr. Ladislava           
Křišťanová doporučila k přečtení i několik knih, které by nám mohly pomoci            
zorientovat se v tematice. Jeden z největších přínosů přednášky bych viděla v            
nekonečném klidu a vstřícnosti lektorky, která nám dodala spoustou pozitivní          
energie a hlavně vědomí, že se dá všechno v klidu vyřešit, aby dítě ani rodič               
školou netrpěli. Přednáška se brzy přeměnila v živou diskusi na různá témata            
ke spokojenosti všech zúčastněných. Na tuto přednášku navazuje Kurz         
grafomotoriky, který by měl osvětlit další části dané problematiky a ukázat, jak            
vstup do školy a další pobyt v ní co nejlépe zvládnout. Děkujeme Sedmikrásce             
za krásné odpoledne a pestrý program a paní lektorce Ladě Křišťanové za            
vyčerpávající informace k tématu.  

Anna Hrůzová  
 

Zeptejte se porodní asistentky 
 
Ve čtvrtek 27. února 2020 dopoledne jsme se ještě s dalšími budoucími            
maminkami sešly v Sedmikrásce se dvěma porodními asistentkami - s Bc.            
Petrou Kratochvílovou a Bc. Helenou Řehákovou. Obě nám velice vstřícně          
odpovídaly na naše dotazy. Nejvíce dotazů se týkalo přístupu různých          
nemocnic a zkušeností s tamějším personálem. Dozvěděly jsme se i cenné           
odpovědi na otázky, které se týkaly individuálně každé z nás. Zajímavou           
informací pro mě osobně byla komplexnost celé péče, kterou porodní          
asistentky nabízejí a která je v mnohem širším zaměření i časovém rozpětí.,            
než jsem si myslela. Zdaleka se nejedná pouze o péči ve smyslu doprovodu k              
porodu. Velmi si cením snahy žen, které nabízejí v tomto odvětví své služby,             
za úžasný přístup a snahu s klientkami vytvořit blízký a důvěrný vztah. Moc             
děkujeme za přednášku. 

 
Radka Hübnerová 
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CO SE CHYSTÁ  
 
Kavárnička (nejen) pro dříve narozené 
Středa 11. března 2020 od 10.00 do 12.00 hodin. 
Křesťanské rodinné centrum Sedmikráska, z. s. srdečně zve všechny zájemce          
na setkání v rámci Klubu prarodičů a seniorů. S sebou vezměte oblíbený            
recept nebo něco na ochutnání. Další setkávání se plánuje pravidelně 1 x za             
měsíc ve středu dopoledne. Program bude připravován dle zájmů účastníků.          
Je vám doma dlouhá chvíle? Chcete si najít nové přátele? Nemáte si s kým              
dát šálek kávy nebo čaje a popovídat si? Rádi se věnujete ručním pracím, rádi              
tvoříte nebo se dozvídáte něco nového? Přijďte do naší “kavárničky”. Není           
nutné se hlásit přes rezervační systém. Hlídání dětí není zajištěno. Vstupné:           
Hradí se pouze pobytné - nečlen/ka 40 Kč, člen/ka 20 Kč. 

Pět jazyků lásky ve výchově dětí 
Středa 11. března 2020 od 16.00 do 18.00 hodin. 
Možná jste si někdy položili otázky: Co vlastně je bezpodmínečná láska? A 
proč je základním rámcem při výchově dětí? A jak s tím vším souvisí typologie 
pěti jazyků lásky dle R. Cambella a G. Chapmana? Jak tyto informace uvést 
do praxe? Srdečně vás zveme na besedu s Mgr. Martinem Vlasákem, kde 
budeme společně hledat odpovědi nejen na tyto otázky. Je třeba se přihlásit 
do úterý 10. března 2020 přes rezervační systém na našem webu. Hradí se 
vstupné: nečlen/ka 90 Kč, člen/ka 70 Kč, člen/ka Plus 50 Kč, studenti a senioři 
50 Kč. Hlídání dětí zajištěno. 
 
Vše, co jste se chtěli dozvědět o trénování paměti, ale báli jste se zeptat 
Středa 18. března 2020 od 16.00 do 18.00 hodin. 
Zveme vás v rámci konání Národního týdne trénování paměti na osvětovou           
besedu s certifikovanou trenérkou paměti Mgr. Ludmilou Valešovou.        
Seznámíte se s tím, jak trénink paměti funguje coby užitečná prevence proti            
přirozenému zhoršování paměti, jaké existují typy paměti a jak paměť trénovat.           
Dozvíte se, co jsou tzv. mnemotechnické pomůcky. Přijďte se přesvědčit, že           
vaše paměť je ještě lepší, než jste mysleli. Je třeba se přihlásit do úterý 17.               
března 2020 přes rezervační systém na našem webu.Hlídání dětí zajištěno.          
Hradí se pouze obvyklé pobytné: nečlenka 40 Kč, členka 20 Kč, členka Plus 0              
Kč. 

 
5 



Vařme jinak aneb nebojte se jáhel 
Čtvrtek 19. března 2020 od 10.00 do 12.00 hodin. 
Seminář s paní Mgr. Martinou Vrbickou. Naše menu začneme zeleninovou 
polévkou a pokračovat budeme řepovým „jáhlotem“. Jako dezert bude 
podáván krémový jáhlový dezert. Je třeba se přihlásit do středy 18. března 
2020 přes rezervační systém na našem webu. Hradí se vstupné: 100 Kč za 
porci oběda + pobytné (nečlen/ka 40 Kč, člen/ka 20 Kč, člen/ka Plus 0 Kč). 
Hlídání dětí zajištěno. 

 
Bazárek jarního a letního dětského oblečení, obuvi, hraček... 
Příjem věcí: Úterý 31. března 2020 od 8.00 do 18.00  hodin.  
Prodej věcí: Středa 1. dubna 2020 od 8.00 do 18.00 hodin. 
Možnost výhodně prodat a nakoupit jarní a letní dětské oblečení (do vel. 164),             
dětskou obuv (do vel. 38), hračky, knížky, sportovní potřeby, těhotenské          
oblečení a potřeby pro kojení. Objemné věci (kočárky, kola...) lze nabízet           
pouze formou písemného inzerátu. Nepřijímáme šatstvo do charitní sbírky s          
výjimkou adresné pomoci v rámci projektu Sedmikráska pomáhá. Manipulační         
poplatek je 2 Kč za nabízenou věc, z prodaných věcí si účtujeme 15%. Výnos              
bude použit na provoz KRC Sedmikráska. 

Výdej neprodaných věcí: Čtvrtek 2. dubna 2020  16.00 až 18.00 hodin a 
pátek 3. dubna 2020 7.00 až 9.00 hodin. 

 

V době konání Bazárku se pravidelný program nekoná. 

 
 
KLUBY RODIČŮ A PRARODIČŮ 
KRC Sedmikráska nabízí všem zájemcům neformální i organizovaná        
setkávání. Je to dobrovolná platforma vhodná ke sdílení zkušeností a          
osvědčených postupů ve výchově, vzdělávání nebo při řešení problémů v          
rodinách. 
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Klub rodičů se specifickými potřebami: 
pondělí a čtvrtek 8.00 – 12.00 hodin 
 
Klub rodičů kojenců a batolat: 
úterý, středa a pátek 9.00 – 12.00 hodin 
 
Klub rodičů předškolních a školních dětí: 
úterý   15.00 – 16.00 hodin 
středa 16.00 – 18.00 hodin (2x měsíčně) 
čtvrtek 15.00 – 16.30 hodin 
 
Klub prarodičů a seniorů: 
pondělí 11.00 – 12.00 hodin 
středa 16.00 – 18.00 hodin (2x měsíčně) 
středa 10.00 – 12.00 hodin (1x měsíčně) 
 
INFORMACE, PROSBY, VÝZVY 
 
Valná hromada  
Každoroční pracovní setkání členek se uskuteční ve čtvrtek 26. března 2020           
od 10.00 hod. v centru. Účast na Valné hromadě je dle stanov jednou z mála               
povinností členek KRC Sedmikráska. Čeká nás schválení výroční zprávy za          
rok 2019, volba výkonného a kontrolního výboru a předsedkyně a v neposlední            
řadě diskuse o dalším směřování KRC. Pokud se nemůžete z vážných důvodů            
valné hromady zúčastnit, domluvte se s předsedkyní Mgr. Ludmilou Valešovou          
na náhradním způsobu hlasování ve volbách (více na pozvánce, kterou          
všechny členky obdrží emailem).  
 
Kandidátka pro volby do výkonného a kontrolního výboru  
K datu uzávěrky Lístků Sedmikrásky jsou kandidátkami do výkonného výboru          
Mgr. Ludmila Valešová, Ing. Jana Lídlová, Mgr. Jana Koutníková,Mgr. Marta          
Pavlik a Mgr. Radka Hübnerová. Do kontrolního výboru kandidují Ing. Jana           
Roušarová,Michaela Skácelová a Kateřina Bláhová. Pokud máte zájem se         
zapojit ve větší míře do chodu KRC Sedmikráska, přihlaste se do u Mgr. Jany              
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Koutníkové nebo Mgr. Ludmily Valešové. U nich bude veden seznam          
zájemkyň, které zároveň prosíme o dodání krátké písemné informace o sobě           
(věk, děti, 5 vzdělání, čím chtějí k chodu KRC přispět). Kandidátní listinu s             
vašimi charakteristikami předem vyvěsíme na nástěnce v Sedmikrásce, aby se          
s ní členky mohly seznámit. Ještě do pondělí 16. března 2020 do 9.00 hodin              
se mohou přihlásit další aktivní zájemci. 

 
 
Členský příspěvek a aktualizace členské karty  
Žádáme všechny členky, aby uhradily nejpozději do 10. března 2020 svůj           
členský příspěvek na druhé pololetí školního roku 2019/20. Standardní členství          
se hradí ve výši 300 Kč. Členství Plus se hradí výši 700 Kč. Do stejného data                
prosíme o aktualizaci vašich údajů na členské kartě.  
 
Vstupné na přednášky  
Ve školním roce 2019/2020 je stanoveno základní vstupné (nečlen/ka) na          
středeční odpolední a čtvrteční dopolední přednášky na 90 Kč. Pro členky se            
zaplaceným nižším členským příspěvkem činí vstupné 70 Kč a pro členky Plus            
se zaplaceným vyšším členským příspěvkem činí vstupné 50 Kč. Slevu také           
poskytujeme oproti předložení vhodného průkazu studentům do 26 let a          
seniorům nad 65 let, ti zaplatí 50 Kč. V ceně je pobytné, hlídání dětí, drobné               
občerstvení a příspěvek na odměnu pro lektora.  
 
Kurzy ve druhém pololetí  
Na webu i v centru je k dispozici přihláška na kurzy na druhé pololetí. Je třeba                
ji co nejdříve vyplnit a také nejpozději do 10. března 2020 uhradit na účet              
kurzovné. V případě velkého zájmu o kurz rozhoduje datum přijetí přihlášky           
popřípadě úhrady kurzovného. 
 
Z organizačních důvodů začnou kurzy Bylinková škola 1a 2 a Feuersteinovo           
instrumentální obohacování až od 9. března 2020. Stále se tedy můžete do            
těchto kurzů nahlásit.  
Kurz Grafomotorika pro děti a rodiče (úterý 16.00–18.00, 3 lekce - 10.            
března,17.března a 24. března 2020)  
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Platby na účet  
Úhradu větších částek (členské příspěvky, kurzovné, DK Klubíčko, dovolená)         
provádějte výhradně převodem na účet. Pokyny k platbám jsou uvedeny na           
přihláškách nebo Vám je rádi sdělíme osobně či mailem. Číslo účtu u            
Komerční banky je 43-3453310267/0100.  
 
Rezervační systém 
Na přednášky, keramiku a výtvarné dílny se hlaste přes rezervační systém na            
našem webu: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system  
Akce se bude konat při přihlášení minimálně 4 účastníků. 
 
DK Klubíčko 
Ve školním roce 2019/2020 organizujeme ve spolupráci s Církevní mateřskou          
školou v prostorách KRC Sedmikráska a školní družiny Základní církevní školy           
dopolední program pro děti od 2 let bez doprovodu rodičů DK Klubíčko. Provoz             
bude probíhat v pondělí až pátek od 8.00 do 12.00 hodin (změna vyhrazena).             
Cena 900 Kč za měsíc, pro sourozence sleva. Přihlášky přijímáme do naplnění            
kapacity (10 dětí). Hlavním smyslem programu, který probíhá pod vedením          
zkušených lektorek, je podpora rozvoje poznávacích a komunikačních schopností         
dítěte. V případě zájmu se obraťte na předsedkyni KRC Mgr. Ludmilu Valešovou,            
tel: 775 989 270, mail: sedmikraskahk@volny.cz. 
 
 
ROZINKA 
Sedmikráska se pustila do tzv. Rozcestníku interaktivních křesťanských akcí pro          
celou rodinu s názvem ROZINKA. Jde o web, na kterém je tematicky zaměřený             
sdílený kalendář. Na web mají přístup organizátoři, mohou vkládat své akce a            
budou mít zároveň přehled o akcích ostatních organizátorů. Doufáme, že to           
pomůže lepší organizaci a vzájemné informovanosti a že se zabrání tomu, aby se             
akce zbytečně kryly a návštěvníci museli vybírat, kterou oželí. Události na           
sdíleném kalendáři uvidí také veřejnost, takže návštěvníci budou mít lepší přehled           
o tom, kam se dá v Hradci Králové s rodinou vyrazit. Zatím půjde o zkušební               
provoz. Mrkněte na: www.rozinkahk.webnode.cz 
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DĚKUJEME 
 
Přijměte prosím, veliké poděkování za službu při přípravě i zajištění dětské           
části 12. masopustu pro celou rodinu, který se konal v Novém           
Adalbertinu.Děkujeme  

● hlavnímu pořadateli - Farnosti při kostele Nanebevzetí Panny Marie a           
jeho spolupracovníkům - KRC Sedmikráska a Papežským misijním        
dílům 

●   za úžasné moderování a hudbu Lídě Liáně Horké s doprovodem 
● za netradiční soutěže pro děti členům TOM Pěšinky a Ostříži a jejich             

vedoucím, Vendulce a Antonínu Huškovým 
● Lídě Valešové, Ivě Vojkůvkové, Janě Koutníkové za nákup         

občerstvení, vychystání odměn, dovoz a odvoz všeho potřebného 
● Janě a Evě Koutníkovým, Janě, Jendovi a Kátě Trojovským, Madlence          

Meclové za přípravu a výzdobu sálu 
● za přípravu domácích dobrot a občerstvení - rodině Műlerovým za           

pudinkové košíčky, Elišce Meclové za perník, Lídě Valešové za koláč          
s povidly a mákem, Janě Koutníkové za jablečný koláč, Marii          
Rubášové za tvarohové řezy s ovocným želé, Heleně Dolejšové za          
chlebíčky, Ivě Vojkůvkové za sněhové pusinky 

● a dalším, kteří se zapojili do příprav na místě nebo v zázemí -              
připravili a chystali občerstvení, vítali a zapisovali příchozí, fotili a          
vydávali odměny - Ivě a Emičce Vojkůvkové, Madlence Meclové,         
Josefíně a Miriam Boumovým, Markétě Kotáskové, Lídě Valešové,        
Veronice Pavlů, manželům Trojovským a Maclovým (focení) 

● Vaší pomoci si opravdu vážíme. 

 Večerní část 12. masopustu pro dospělé zajišťovala Papežská misijní 
díla.   

● o pěknou muziku k tanci se postaral Ondrys Band 

● další  program zpestřilo vystoupení talentovaných malých baletek ze 
skupiny Petit Ballet 

● za finanční  dar manželům Heleně a Josefu Melicharovým 
Po celý večer vládla skvělá nálada,  kterou kromě zábavy a tance 
podpořil také široký výběr dobrot všeho druhu a hodnotné ceny. 
Organizátoři děkují všem, kteří se na přípravě akce podíleli - 

Veronice a Evě Pavlů, Janě, Jirkovi a Kátě Trojovským, Madlence 

Meclové, Janě, Elišce a Petrovi Koutníkovým, Jendovi Drahovzalovi, 
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Pavlu Smetiprachovi a Pepovi Formánkovi a panu Milošovi  za službu 

v šatně.  
A všem, kteří se zúčastnili a dobrovolným vstupným přispěli na projekt 
pomoci PMD.  
 
Výtěžek 11 400,- poputuje do Malawi na výstavbu nového typu domů 
pro rodiny, které přišly o všechno během povodní, jež tuto chudou 
africkou zemi postihly v loňském roce. 
  

Děkujeme Ivě Vojkůvkové a Lence Brabcové za dar občerstvení pro KRC           
Sedmikráska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANČNÍ PODPORA 
 
Program KRC Sedmikráska je realizován za finanční podpory Ministerstva práce a           
sociálních věcí, Královéhradeckého kraje, Statutárního města Hradec Králové a         
Biskupství královéhradeckého. 
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Popeleční středa 
Popeleční středa je prvním dnem postní doby, která trvá 

čtyřicet dnů a prožíváme ji jako přípravu na oslavu Ježíšova 
zmrtvýchvstání - Velikonoce. V katolických kostelech lidé v 
tento den dostávají na čelo znamení kříže, které jim uděluje 

kněz popelem ze spálených ratolestí posvěcených na 
Květnou neděli předchozího roku. Říká při tom větu 

„Pamatuj, že prach jsi a v prach se navrátíš“ nebo „Obraťte 
se a věřte evangeliu“. 

Pro dospělé je tento den také dnem přísného postu – nejedí 
maso a neměli by se přejídat. Mohou si tím více uvědomit, 

že tak jako pro tělo je potřeba jídlo, aby bylo zdravé a 
správně fungovalo, tak je pro duši potřeba obrátit se k 

Bohu, aby byla zdravá a plná života. Děti sice tento přísný 
půst od jídla dodržovat nemusí, ale stejně tak jako dospělí 
se mohou snažit o bližší poznání Pána Ježíše a obrácení k 

němu. 
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DUBEN 2020: 
Velikonoční rodinná dílna, Kavárnička (nejen) pro dříve narozené, 
Vařme jinak, Čarodějnický rej, Interiérový redesign a další... 
 
 
Přijďte se za námi podívat 
 
Scházíme se každý všední den v prostorách KRC Sedmikráska v budově CZŠ. 
 
Otevírací doba centra je dle pravidelných aktivit. Začátky aktivit dl3e programu. 
Úřední hodiny provozní 8.30 - 9.30 hod. 
Přezůvky s sebou! 
 
 
Kontakt: Mgr. Ludmila Valešová 
Adresa: KRC Sedmikráska, zapsaný spolek, Zieglerova 230, 500 03 Hradec Králové 3 
Pevná linka: 495 512 901 – přímo do KRC Sedmikráska (v otevírací době) 
Mobil: 775 989 270, Mgr. Ludmila Valešová  
E-mail: sedmikraskahk@volny.cz 
Web:http://www.sedmikraskahk.com/  
FB: www.facebook.com/sedmikraskahk 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Lístky Sedmikrásky 
 

Měsíčník (nejen) pro maminky a tatínky na rodičovské dovolené a jejich děti, ale i pro 
přátele a návštěvníky KRC Sedmikráska 

 
Vydáno v Hradci Králové, dne: 28. 2. 2020 

Uzávěrka příštího čísla: 20.3. 2020 
Vydavatel: KRC Sedmikráska, z.s. 

IČ: 69838275 
Číslo účtu: KB 43-3453310267/0100 

Zapsáno do evidence periodického tisku: MK CR E 14953 
Sestavila: Mgr. Radka Hübnerová  

Jazyková spolupráce: Mgr. Jana Koutníková 
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