


SLOVO NA ÚVOD

Jaro je sice v plném proudu, ale prý se z letošního počasí radují hlavně lyžaři. A proto
zveme Vás i Vaše děti do Sedmikrásky, kde je teplo i útulno a kde se dozvíte mnoho
zajímavého. Na praktickém workshopu věnovaném zahradnímu designu si navrhneme
vlastní květinový záhon do sucha a seznámíme se se sortimentem vhodných rostlin. Na
besedě Tajemství barev se v širších souvislostech zamyslíme nad barevnou typologií a
povíme si, podle kterých zásad vybírat barvy oblečení či make-upu, abychom se cítili
skvěle. Na setkání Jaké připravit pohoštění, když u dveří zvoní návštěva, si prozradíme
nejen tipy na přípravu rychlého pohoštění, ale také si vše prakticky vyzkoušíme.
Těšíme se na Vás.

Ludmila Valešová
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MALÉ OHLÉDNUTÍ

Jarní bazárek dětského oblečení, obuvi, hraček a knížek 2022

Jarní bazárek tentokrát proběhl v komornějším duchu, aspoň co se týká počtu
prodávajících, ale i nakupujících přišlo méně. Služby byly ovšem připraveny v plném
rozsahu. Do budoucna proto zvažujeme novou formu – např. swap či „blešák“. Dejte
nám vědět, co by vám vyhovovalo.

Příjem: úterý 5. dubna 2022 8.00 – 18.00
Prodej: středa 6. dubna 2022 8.00 – 18.00
Vyúčtování a úklid: čtvrtek 7. dubna 2022 8.00 – 12.00
Výdej: čtvrtek 7. dubna 2022 16.00 – 18.00

pátek 8. dubna 2022 8.00 – 12.00

Zorganizovala: Jana Koutníková

Spolupracovaly: Eva Šestáková, Monika Dufková, Stanislava Komárková, Jana
Rösslerová, Alena Zezulková, Ludmila Valešová, Zdislava Boumová, Zuzana Stollínová,
Charlota Pácalová, Kateřina Bláhová, Lenka Draštíková, Jitka Smetanová, Květa
Hápová, Iva Vojkůvková

Za veškerou pomoc v průběhu Bazárku děkujeme:

• všem ochotným spolupracovnicím, které se podělily o služby a pomohly s
přípravou a následným úklidem,
• panu Janu Vernerovi za instalaci a přistavění věšáku,
• zaměstnancům školní družiny a školní jídelny CZŠ Hradec Králové patří náš dík
za zajištění náhradních prostor pro provoz DK Klubíčko,
• velké ocenění za zvládnutí mimořádné situace zaslouží lektorka DK Klubíčko
Jana Rösslerová.
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Jeho prapor nade mnou je láska

Tento název nese workshop, který se měl původně konat v březnu. Skupina Modlitby
matek, která se schází pravidelně ve Svobodných Dvorech, si na čtvrtek 7. dubna
domluvila online setkání právě na téma výše uvedené a přizvala i další zájemce z řad
„sedmikrásek”.
Prostřednictvím komentovaných textů z biblické knihy Písně písní, osobní i společné
modlitby, hudby a tance jsme se zamýšleli nad naším vztahem s Bohem, nad
darovanou láskou, kterou nám poslal ve smrti i vzkříšení svého syna Ježíše Krista, i
nad letošními velikonočními svátky.
Bůh se s námi raduje a jako prapor nad námi je jeho osobní láska:

Píseň písní, 1. kapitola

1. Nejkrásnější z písní Šalomounových.
2. Kéž políbí mě polibkem svých úst! Vždyť lepší je tvé laskání než víno.
3. Příjemně voní tvé oleje, nejčistší olej – tvé jméno. Proto tě dívky milují.
4. Táhni mne za sebou! Dáme se v běh. Král uvedl mě do svých komnat. Budeme jásat,
radovat se z tebe, připomínat tvé laskání opojnější než víno. Právem tě všichni milují.

(znění dle http://www.biblenet.cz/b/Song/1)
Jana Koutníková

Děkujeme Sr. salesiánce Janě Svobodové za to, že nám byla laskavou průvodkyní na
cestě poznání Boží lásky.

Postní duchovní obnova

V sobotu 9. dubna, den před Květnou nedělí, jsme se za účelem duchovní obnovy
sešli v KRC Sedmikráska, ale k dispozici jsme měli také prostory školní kaple. Pod
vedením Magdaleny Chudíkové jsme rozjímali nad texty z Bible, a to v duchu rozjímání
svatého Ignáce z Loyoly, tzn. se zapojením představivosti pomocí všech možných
smyslů. Celé dopoledne bylo neseno v tichu a usebrání. Komorní počet účastnic doplnil
také jeden účastník. Odpoledne jsme měli možnost přijmout Svátost smíření. Mši
svatou jsme slavili spolu s otcem Vojtěchem Brožem.

Karolina Boumová

Velký dík patří Magdaleně Chudíkové, která za námi přijela až z Havlíčkova Brodu, a
také otci Vojtěchovi za ochotu, se kterou nám věnoval, i přes nabitý předvelikonoční
program, svůj čas.
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Velikonoční rodinná dílna

Na neděli 10. dubna se celá naše rodina moc těšila. Během jedné příjemné
dvouhodinovky si děti vyrobily věnec na dveře, upletly pomlázku, ozdobily perníčky,
zasadily si kytičku do květináče a namalovaly vajíčka. Užili jsme si spoustu legrace a
výtvory nám pak krásně zdobily byt. Příští rok určitě zase přijdeme.

Tereza Křížová

KRC Sedmikráska děkuje všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu celého odpoledne:

• lektorkám Lence Janelové, Haně Panchártkové, Ivetě Pilné, Lence Syrové, Janě
Koutníkové a „pletařům“ pomlázek - členům Koalice pro Hradec - Josefu Melicharovi,
Danielu Jezberovi a Janu Čápovi za trpělivé, laskavé a usměvavé vedení tvořících,
• Charlotě Pácalové, Veronice Pavlů a Haně Košťálové, které pomohly s přípravou
a úklidem prostor,
• pekařkám a cukrářkám Ludmile Valešové, Charlotě Pácalové, Haně Košťálové a
Janě Koutníkové za přípravu chutného domácího občerstvení,
• a především organizátorce a koordinátorce dílny Janě Koutníkové a její „pravé
ruce“ a fotografce Ludmile Valešové.

Velikonoční přání KRC Sedmikráska

Letos opět po covidové pauze potěšila Sedmikráska ručně vyrobeným velikonočním
přáníčkem více než 180 svých příznivců a pracovních partnerů. Děkujeme Janě
Koutníkové, Ivě Vojkůvkové a Radce Hübnerové za nevšední návrh velikonočního
přání. Vhodným textem ho doplnila Iva Vojkůvková, která se též podílela na grafických a
finálních úpravách, a to ve spolupráci s Janou Koutníkovou. Za jejich výrobu, přípravu
obálek, jejich plnění a za roznášku děkujeme ochotným členkám a příznivcům KRC
Sedmikráska.
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Přátelský den v knihovně

Členové komunitního plánování sociálních služeb pro rodiny s dětmi a jejich přátelé
připravili pro všechny návštěvníky Knihovny města Hradce Králové (Wonkova ulice)
pohodové odpoledne plné zábavy, kde nechyběly hry, výtvarné tvoření a zajímavé
úkoly. Letos připadlo na středu 20. dubna a konalo se tak u příležitosti Dne Země! U
toho přece Sedmikráska nemohla chybět! U našeho stolečku v kreslírně si děti vyráběly
papírovou sedmikrásku s netradičním tematickým středem. A že si daly opravdu
záležet! Domů se rozcházeli všichni spokojeni, pořadatelé i zúčastnění. Už teď se
těšíme na další ročník této akce.

Jana Koutníková

Za zajištění akce děkujeme Janě Koutníkové, za pomoc na místě Charlotě Pácalové a
Ludmile Valešové, za návrh i přípravu polotovarů ke tvoření Ivě Vojkůvkové. A v
neposlední řadě děkujeme za milé přijetí a občerstvení pracovnicím KMHK.

Vaříme s Bazalkou

Bazalka není jen bylinka, kterou možná znáte z italské kuchyně. Je to hlavně bio
prodejna a také vegetariánská restaurace, která letos na jaře oslavila už třicet let své
existence. A i když měla s přípravami napilno, přesto do Sedmikrásky ve čtvrtek 21.
dubna opět zavítala. Tentokrát jsme se s lektorkou Hanou Košťálovou naučili uvařit
krémovou brokolicovou polévku, špenátové palačinky s mačkanou cizrnou a arašídový
cheesecake s tvarohovo-banánovým krémem. A věřte, že jsme si všichni opět náramně
pochutnali.

Ludmila Valešová
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Po stopách českého lékárenství

Ve čtvrtek dopoledne 28. dubna se pět žen a jedna malá slečna sešly na příjemné
povídání o historii českých lékáren. Nad malým občerstvením podávaným v bývalé
lékárně U zlatého lva na Velkém náměstí jsme se vrátily do 17. století, kdy byla tato
lékárna založena. S menšími či většími přestávkami byla v provozu do roku 2018, kdy
byla její činnost definitivně ukončena. Její přítomnost však připomíná muzeum, které v
prostorách bývalé lékárny vzniklo. Návštěvníci tak mohou uvidět dobový nábytek s
nezbytnými doplňky v podobě lahviček, dóz, vah a dalšího lékárenského vybavení
včetně forem na výrobu tablet a čípků. Nás potěšily různé krabičky od léků a obaly,
které nám připomněly naše dětství. Průvodcem nám byl vnuk původního majitele, pan
Milan Dvořáček, který šel ve stopách svých předků a celý život se farmacii věnoval.
Návštěvu tohoto muzea vřele doporučujeme. Posedět je možno v malé kavárně, ovšem
pouze ve všední den.

Eliška Meclová

Děkujeme PharmDr. Milanu Dvořáčkovi za poutavé vyprávění o historii českého
lékárenství.
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Čarodějnický rej

V sobotu 30. dubna se na zahradě Biskupského gymnázia konal Čarodějnický rej.
Čekalo nás zábavné odpoledne, kde si děti zacvičily po čarodějnicku. Pomohly hodné
čarodějnici najít přísady k uvaření kouzelného lektvaru. Naučily se rozpoznávat koření,
což je velmi důležité pro čarování. Kdo zapomněl zaříkávadlo, nevadí, během chvilinky
se ho naučil. Na závěr pohodového odpoledne jsme si opekli buřtíky, užili si krásné
počasí i plno zábavy. Moc děkujeme.

Andrea Žilková s rodinou

Moc děkujeme, bylo to skvělé. Děkujeme za příjemné odpoledne, které si děti moc užily.
Naučily se třeba vařit lektvar, prolétly se na koštěti, ty větší si procvičily matematiku
nebo češtinu.

Lenka Petráčková

• Čarodějnický rej připravila Iva Vojkůvková ve spolupráci s Ludmilou Valešovou a
Janou Koutníkovou.
• Jednotlivá stanoviště obsluhovaly kromě výše uvedených také Kateřina Bláhová,
Lenka Krausová, Magdalena Valešová, Ludmila Bláhová, Žofie Lahodová, Emma
Vojkůvková, Nela Pirnerová a Tereza Křížová.
• Ukázku králičího hopu předvedla Anna Vojkůvková.
• Zápůjčku zahrady Biskupského gymnázia umožnil pan ředitel Mgr. Jiří Vojáček,
technickou stránku zajistil Ing. František Lopour.

Všem ze srdce děkujeme.

CO SE CHYSTÁ

Kavárnička (nejen) pro dříve narozené

pondělí 2., 9., 16., 23. a 30. května 2022 od 8.30 do 10.00 hodin

Srdečně zveme všechny zájemce na setkání v rámci Klubu prarodičů a seniorů. S
sebou vezměte oblíbený recept nebo něco na ochutnání. 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, člen/ka Plus 0 Kč.
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Koncert CZUŠ dětem

čtvrtek 5. května 2022 od 10.00 hodin

Malé posluchače v doprovodu rodičů čeká v aule Biskupského gymnázia koncertní
vystoupení. Děti budou mít možnost seznámit se s hudebními nástroji a nacvičí
společnou písničku. Rodiče se dozvědí, jak probíhá předmět Přípravná hudební
výchova, pro koho je určený a kdy na něj dítko přihlásit. Na koncert se není třeba
předem hlásit. Vstupné dobrovolné.

Zahrada svépomocí: Květinový záhon na suchá stanoviště
(praktický workshop věnovaný zahradnímu designu)

sobota 7. května 2022 od 9.00 do 14.00 hodin

Krajinářská architektka Ing. Gražyna Duintjer Tebbens Novotná nám přiblíží
aktuální téma tvorby zahrad v podmínkách, kdy není k dispozici dost vody – ať už z
nebe, nebo z konve či hadice. Přijďte se seznámit se sortimentem vhodných rostlin a
navrhnout vlastní květinový záhon pro suchou partii vaší zahrady.
Workshop proběhne ve dvou částech – první teoretické (od 9.00 do 11.00 hodin) a
druhé praktické (od 12.00 do 14.00 hodin), kde se budeme věnovat vlastnímu
navrhování květinového záhonu. Na místě bude k dispozici malé občerstvení, oběd si
každý účastník zajistí individuálně. Pro druhou část je vhodné absolvovat úvodní
teoretickou část. Je třeba se přihlásit do čtvrtka 5. května přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Hradí se vstupné: nečlen/ka 180
Kč, člen/ka 140 Kč, člen/ka Plus 100 Kč, studenti a senioři 100 Kč. Hlídání dětí
zajištěno.

Tajemství barev

středa 11. května 2022 od 16.00 do 18.00 hodin beseda s Terezou Křížovou

Máte plnou skříň oblečení, a přesto nemáte co na sebe? Připadá vám vaše barva vlasů
mdlá a nevýrazná? Nebo máte pocit, že jste moc bledá? Problém nebude v množství
oblečení, ve vlasech ani v pleti. Třeba jen nenosíte vhodné barvy. Pojďme se společně
podívat na barevnou typologii v širších souvislostech. Dozvíte se jednoduché zásady,
jak vybrat ty správné barvy, abyste se cítila skvěle. Přijďte, prosím, nenalíčené nebo se
odličte v centru. Barvení vlasů odložte až po besedě. S sebou si přineste: černobílou
fotografii obličeje a fotografii z dětství. Je třeba se přihlásit do pondělí 9. května
přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Hradí se vstupné: nečlen/ka
90 Kč, člen/ka 70 Kč, člen/ka Plus 50 Kč, studenti a senioři 50 Kč. Hlídání dětí
zajištěno.
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Jaké připravit pohoštění, když návštěva zvoní u dveří

čtvrtek 12. května 2022 od 10.00 do 12.00 hodin

Obsahem setkání budou tipy na přípravu a praktické ukázky rychlého pohoštění, včetně
možnosti jejich vyzkoušení pod vedením zkušené lektorky Evy Sehnoutkové, učitelky
odborného výcviku ze Střední školy profesní přípravy v Hradci Králové.

Účastníci se mohou těšit na:
·    ukázku přípravy jednoduchých pomazánek
·    seznámení se se zásadami při zdobení chuťovek a chlebíčků
·    ukázku skládání kornoutků ze sýrů a šunky či jiných druhů uzenin

Je třeba se přihlásit do středy 11. května přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Hradí se vstupné: nečlen/ka 90 Kč,
člen/ka 70 Kč, člen/ka Plus 50 Kč, studenti a senioři 50 Kč. Hlídání dětí zajištěno.

Týden respektu k porodu: Tematický film

středa 18. května 2022 od 16.00 do 18.00 hodin

Zveme vás na společné sledování tematického filmu v rámci Světového týdne respektu
k porodu. Konkrétní titul bude vybrán z knihovničky rodinného centra dle preferencí
účastníků. Bude prostor pro sdílení vlastních porodních zkušeností a volnou diskuzi. Je
třeba se přihlásit do pondělí 16. května přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Hradí se pouze pobytné: nečlen/ky
40 Kč, člen/ky 20 Kč, člen/ky Plus 0 Kč. Hlídání dětí zajištěno.

Vaříme s Bazalkou

čtvrtek 26. května 2022 od 10.00 do 12.00 hodin kurz zdravého vaření s Ing.
Hanou Košťálovou

Přijďte ochutnat toto menu:
·         Zeleninovou polévku s kukuřičným svítkem a svěžími klíčky
·         Rýžové těstoviny s divokým pestem a parmezánem
·         Špaldovo-polentové palačinky s tvarohem a jahodami

Hradí se vstupné: 150 Kč (100 Kč oběd + 50 Kč poukázka na nákup zboží v
Bazalce Bio) + obvyklé pobytné. Hlídání dětí zajištěno. Je třeba se přihlásit do
středy 25. května přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

9

https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system


Cesta pohádkovým lesem

neděle 29. května 2022, start od 14.30 do 17.30 hodin

Zábavné odpoledne v lese u Biřičky určené pro děti z MŠ a prvních ročníků ZŠ v
doprovodu dospělých. Trasa, vhodná i pro kočárky, bude vyznačena fáborky. Čekají na
vás pohádkové bytosti s úkoly a na závěr drobné odměny. Prosíme, dodržujte
bezpečnostní pokyny organizátora. Akci podporují Městské lesy Hradec Králové, a. s. V
roli pohádkových postav se představí studenti královéhradeckých středních škol.
Vstupné je 20 Kč za dítě od dvou let. Z organizačních důvodů uvítáme, když se
přihlásíte do pátku 27. května přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system,
ale můžete také přijít bez přihlášení přímo na start.

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.

Klub rodičů se specifickými potřebami:
čtvrtek 9.00 – 12.00

Klub rodičů kojenců a batolat:
pondělí 9.30 – 12.00
úterý 10.00 – 12.00
čtvrtek 10.00 – 12.00

Klub rodičů předškolních a školních dětí:
středa 16.00 – 18.00 (2x měsíčně)

Klub prarodičů a seniorů:
pondělí 08.00 - 10.00
pátek 9.00 – 10.00
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PORADNY KRC SEDMIKRÁSKA

Nevíte si rady? Ocitli jste se ve složité situaci? Máte finanční problémy? Naše poradny
stále fungují a jejich poradci jsou připraveni vám zodpovědět vaše dotazy.
● Právní poradna Mgr. Petry Kotáskové Šenkýřové
● Finanční poradna Ing. Jany Ludmily Lídlové
● Poradna pro rodiny se specifickými potřebami Mgr. Ludmily Valešové
● Psychoterapeutická poradna Mgr. Petry Čechové
Kontaktujte nás:
E-mail: sedmikraskahk@volny.cz

INFORMACE, PROSBY, VÝZVY

Členství a členský příspěvek

Chcete získávat pravidelně informace o dění, čerpat členské výhody, ale mít také
možnost podílet se na chodu KRC Sedmikráska? Neváhejte a hlaste se u provozní či
předsedkyně, které s Vámi vyplní kartu členky a také souhlas se zpracováním osobních
údajů. Formulář bude ke stažení na našem webu nebo ho můžete osobně vyplnit v
KRC. Standardní členství se hradí ve výši 300 Kč. Členství Plus se hradí výši 700 Kč.

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.

Vstupné na přednášky

Ve školním roce 2021/2022 je stanoveno základní vstupné na středeční odpolední a
čtvrteční dopolední přednášky na 90 Kč (nečlen/ka). Při Standardním členství činí
vstupné 70,- Kč a při Členství Plus pak 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 přispíváte samozřejmě také na odměnu
pro lektora.
Na Zpívánky, Malovánky a Pilates je možné si zakoupit permanentku 10 vstupů +
1 zdarma. Cena 400 Kč nečlen/ka, resp. 200 Kč člen/ka. Úhrada nejpozději den před
první lekcí na účet KRC Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100). Do zprávy
pro příjemce napište své příjmení/permanentka.

11



Rezervační systém
Na naše programy se hlaste přes rezervační systém na webu:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
Akce se budou konat při přihlášení minimálně 4 účastníků.

Coworking v KRC Sedmikráska
KRC Sedmikráska stále nabízí sdílený prostor pro samostatnou práci. Kdy? Ve středu
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 třeba se přihlásit do úterý před plánovanou rezervací přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
CENA za hodinu bez hlídání dětí: nečlen/ka 100 Kč, člen/ka 90 Kč, člen/ka Plus 70
Kč.
CENA za hodinu s hlídáním dětí: nečlen/ka 160 Kč, člen/ka 150 Kč, člen/ka Plus -
130 Kč.
Úhrada nejpozději den před plánovanou rezervací na účet KRC Sedmikráska (č. účtu:
KB 43-3453310267/0100). Do zprávy pro příjemce napište své příjmení/ coworking.
Lze uhradit i v hotovosti na místě.

DK Klubíčko
Ve školním roce 2021/2022 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 7.30 do 12.30 hodin (změna vyhrazena). Cena 1 500 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. Přihláška je ke stažení na našich webových stránkách.
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ZAUJALO NÁS

V tomto roce si připomínáme sto let od narození básníka Jana Skácela (1922 Vnorovy -
1989 Brno). Jeho básně inspirovaly například Jiřího Pavlicu a Hradišťan. Pojďme si na
tomto místě připomenout tohoto významného moravského rodáka slovy známé
modlitby, kterou přebásnil:

Modlitba Františka z Assisi

Pane, ať jsi stéblo trávy nebo obyčejný list.

Prosím, dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst.

Prosím, dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím.

Ať vědí, že se učím a že nic neumím.

Dej, ať zlomím svoji pýchu, dej mi hledat pokoru.

Když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu nahoru.

Ať mi stačí dohlédnout na obzor, který jsi mi dal.

Ať se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal.

A dej mi sílu snášet pokorně, co změnit nemám sil.

Odvahu, abych to, nač stačím na tomhle světě pozměnil.

A taky prostý rozum, který vždycky správně rozezná,

co se změnit nedá a co se změnit dá.

Krásně ji nazpívali Hana a Petr Ulrychovi (https://youtu.be/KqOOXTd1vMg). Text jsme
převzali z https://otavinka.blogspot.com/2017/02/modlitba-frantiska-z-assisi.html.
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ČERVEN 2022

Vaříme s Bazalkou
Den otců
Týden otevřených kostelů
Výlet s poutí
Závěrečné posezení

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: https://www.sedmikraskahk.cz/
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: 30.4. 2022

Uzávěrka příštího čísla: 20. 5. 2022
Vydavatel: KRC Sedmikráska, z. s

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

Zapsáno do evidence periodického tisku: MK ČR E 14953
Sestavila: Dita Balcarová

Jazyková spolupráce: Mgr. Jana Koutníková
Faktické korektury: Mgr.

Iva Vojkůvková
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