
Dělání, dělání, všechny smutky zahání
Hradec Králové – Mateřská
škola Slunečnice je součástí
školského zařízení Mateřská
škola, Speciální základní ško-
la a Praktická škola Hradec
Králové. Je určena dětem, kte-
ré mají speciální vzdělávací
potřeby různého typu a stup-
ně, včetně kombinovaných
vad.

Pro děti tu připravili něko-
lik projektů. Jeden z nich byl
nazván „Maminko, tatínku,
pojď si se mnou číst.“ Jeho cí-
lem bylo především vytvářet
vztah ke knize, ale také pro-
střednictvím knihy rozvíjet
vztahy mezi rodiči a dětmi, ale
i komunikaci, představivost,
schopnost naslouchat, kon-
centrovat pozornost a mnoho
dalšího.

Do projektu byli zapojeni i
rodiče. V dotazníkovém šet-
ření měli příležitost zamyslet
se nad vlastním dětstvím a
uvědomit si, že pro děti jsou
velmi důležité společné chvíle
při četbě, poslechu pohádek,

společném povídání a vypra-
vování. Rodiče si také zavzpo-
mínali, jaké knihy či pohádky
měli nejraději, a kdo jim je če-
tl.

Děti si s učitelkami vytvo-
řily své vlastní knihy, ze kte-
rých udělaly výstavu. Navští-
vily knihovnu na Slezském

Předměstí, kde s knihovnicí
plnily zajímavé úkoly moti-
vované knihou Bob a Bobek,
králíci z klobouku.

Další projekt se nazývá Dě-
lání, dělání, všechny smutky
zahání. Jeho součástí byla i
výstava „Velikonoční inspi-
race aneb Inspirujme se na-

vzájem.“ Ta se uskutečnila v
MŠ Slunečnice ve dnech 25. až
27. března. Děti si v rámci běž-
ného programu MŠ vyráběly
velikonočně laděné výtvory a
zároveň i mohly přinést vý-
robky vytvořené s rodiči do-
ma.

V úterý 26. března byla na-
víc výstava doplněna veliko-
nočními dílnami pro rodiče s
dětmi. Tvořily se zde veliko-
noční vejce, velikonoční pro-
stírání z barevného papíru
zdobené raznicemi a kreativ-
ními nůžkami a kraslice. Me-
zi rodiči sklidilo velký úspěch
tvoření velikonočního prostí-
rání. Děti se zase rády zapojily
do práce s barvami na okno.

Děti se tak prostřednictvím
výstavy mohly spontánně se-
známit s tradicí Velikonoc a
zároveň spolu s rodiči strávily
příjemné odpoledne.

Jaroslava Šimková
a Petra Stodůlková,

MŠ Slunečnice
Hradec Králové

VELIKONOČNÍ DÍLNY V MŠ SLUNEČNICE. Foto: archiv MŠ

V LEDCÍCH BYLO ŽIVO

PRODLOUŽENÝ VÍKEND. O Velikonocích bylo v Ledcích
pěkně živo. Napřed se v sobotu 30. března v místním po-
hostinství konal tradiční velikonoční turnaj v ping- pongu.
Zúčastnilo se ho dvacet hráčů všech věkových kategorií.
První místo si uhájila slečna Kateřina Fillová, druhý byl po-
řadatel turnaje Luboš Šmída st., třetí skončil Láďa Tobiáš
čtvrtý Pavel Zemánek a pátý Honza Cafourek. Všichni hráči
si odnesli drobné ceny a první tři i krásné poháry. V pondělí
1. dubna i v naší obci chodilo mnoho malých i velkých koled-
níků. Text a foto: J. Zemánková, kronikářka obce

Ženy mívají mnohem větší
bolesti, než pro které pláčí
Hradec Králové – Azylový
dům pro matky s dětmi v
Hradci Králové letos v břez-
nu oslavil již jedenácté výro-
čí své existence. Začal tak po-
máhat především matkám s
dětmi, které ztratily domov.

Vloni zde našlo pomoc dva-
asedmdesát žen, jeden otec a
sto pět dětí.

Matky s dětmi tu
nacházejí bezpečí
Domov je přijal s vlídností a
porozuměním. Našli zde po-
moc, pochopení, bezpečné zá-
zemí a prostor naplánovat si
nový život pro sebe a své děti.
Našli někoho, komu se mohli
svěřit se svými starostmi.

Našli sílu a chuť bojovat o
budoucnost v naději, že budou
zase žít, jako normální rodina.

V průběhu roku je kapacita
lůžek zcela zaplněná. V přípa-
dě, že se místo uvolní, je rych-
le obsazené. Lidé volají, píší,
přichází osobně. Jejich žá-
dosti o pobyt jsou zařazeny do
evidence zájemců o službu.

U dveří mohou
zazvonit kdykoliv
I přes plně vytíženou kapacitu
je azylový dům schopen, jako

jediné zařízení v kraji, pomoci
lidem v krizi okamžitým krát-
kodobým pobytem a krizovou
intervencí. Je tu pro ty, kteří
přijdou nečekaně. Mohou za-
zvonit u dveří ve dne, v noci, s
taškou, kterou narychlo sbalili.

Příčinou většinou bývá vy-
hrocení partnerského soužití a
domácího násilí na nich i na je-
jich dětech.

Krizová situace obtěžkává
jejich životy, mnohdy je pro ně
náročné vše ustát a nacházet
sílu bojovat dál o budoucnost
svojí i svých dětí

Přes trápení
nechybí ani smích
I přes vážnost situace, ve kte-
ré se lidé žijící v zařízení na-
chází, se sociální pracovnice
snaží ukázat život i z té lepší
stránky. Připravují společné
akce, při kterých se klienti za-
smějí, něco se naučí, kde ne-
chybí radost, smích, rozzáře-
né oči dětí.
Velmi zdařilou a emotivně sil-
nou akcí, která osvěžila běžný
život v zařízení, byly křtiny
pěti dětí. Dvou chlapců a tří dí-
vek, kteří v Domově žijí.

Petra Zíková,
Oblastní charita
Hradec KrálovéAZYLOVÝ DŮM pomáhá matkám s dětmi. Foto: archiv domova

Pozor, začnou farmářské trhy
Hradec Králové – Letos po-
prvé se můžete vydat do Ga-
yerových kasáren již v sobo-
tu 6. dubna. Mezi osmou a dva-
náctou hodinou tu seženete
čerstvé potravinářské výrob-
ky nejen z hradeckého regio-
nu. Počínaje tímto datem se
trhy budou konat dvakrát do
měsíce, a to až do listopadu.

Nadcházející sobotu zájem-
ci najdou v prostorách tržiště
na čtyřicet stánků s širokým
sortimentem domácích pro-

duktů. Koupíte například li-
bové tlačenky, chutné jitrnič-
ky nebo produkty z hovězího a
rybího masa. Ovocnáři na-
bídnou hrušky, jablka i ovoce
sušené. Farmářské trhy pro-
vázejí i výrobky, které v běžné
obchodní síti nenajdete, jako
jsou výrobky z ovčího mléka
nebo delikátní a vysoce zdra-
vé tvarohové a kozí sýry či
brynza. Pro ty, kteří jsou na
sladší, budou k dispozici va-
lašské frgále či koláče. (pš)


