


SLOVO NA ÚVOD  
 
Milé Sedmikrásky, 
blíží se konec prázdnin, letos pro některé děti (i rodiče) nezvykle dlouhých. Ale i když byly                
tentokrát tak dlouhé, možná nám je trochu líto, že už končí volné dny, cestování, odpočinek a                
zážitky s přáteli. A nebo je to jinak? Uvědomili jsme si, že nic není samozřejmé a najednou je                  
nám škola, školka i zaměstnání vzácné, těšíme se na kamarády, na setkávání, na vyprávění i               
na řád všedních dnů? 
 
Takže, milé maminky, děti a milí tatínkové i babičky a dědové, pročtěte si programovou nabídku               
Sedmikrásky, přibalte své zážitky a přijďte nám je povyprávět. Moc se na Vás těšíme a přejeme                
Vám i dětem v novém školním roce hodně zdraví, síly, trpělivosti a Božího požehnání. 
 

Za Výkonný výbor KRC Sedmikráska Lída Valešová 
 
 
 
 
MALÉ OHLÉDNUTÍ 
 
I v letošním výjimečném „koronaroce“ se nám podařilo zorganizovat oblíbený cyklus Léto se             
Sedmikráskou. Přečtěte si reakce jeho účastníků. 
 
 
 
Přírodovědné centrum Bezručova 
 
Náš první výlet se uskutečnil v úterý 30. června. Zamířili jsme do Přírodovědného centra ZŠ               
Bezručova, kam jsme se šli podívat na netradiční zvířátka. Už u vchodu na pozemek školy nás                
uvítaly kozy, které v parnu polehávaly u plotu. Poté jsme se společně přesunuli do centra, kde                
je po chodbě k vidění velké množství drobných hlodavců. V hlavní místnosti na nás z jedné                
strany vykukovaly želvy a ryby a z druhé strany nás vesele vítaly opičky. Děti zkoumavě               
prohlížely jedno terárium za druhým a hledaly hady, ještěrky, želvy, štíry a pavouky. Slečna              
nám v krátkosti představila, čím se jednotlivé druhy živí a poté nám nosila zvířátka na               
pomazlení a pohlazení. Začala agamou vousatou, kterou držela a děti si ji mohly pohladit. Dále               
přinesla korálovku královskou, která se plazila i po dětech a vypadala jako živé korále na krku.                
Pro milovníky hebkých věcí přinesla ukázat králíčka beránka. Při fascinující ukázce nám            
předvedla, jak se krmí opičky sarančaty a nakonec jsme se loučili s potkany na jejích ramenou.                
Při odchodu jsme se ještě pozdravili s Arou arakangou zvanou Coco a všichni spokojeně a plni                
dojmů odcházeli domů. Můj syn si od té doby přeje zvíře a nejlépe štíra.  

 
Andrea Čížková 
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Královna ve věži  

Ve čtvrtek 2. července jsme navštívili Bílou věž se Sedmikráskou a královnou Eliškou. Na              
začátku jsem byl překvapen, kolik lidí mělo zájem o tuto akci. Poté, co jsme všichni úspěšně i s                  
královnou Eliškou vyšli 226 schodů, nás čekal zasloužený poklad. Po pasování všech princů a              
princezen a rozdělení pokladu jsme se mohli podívat z ochozu věže. Byl to nádherný rozhled.               
Bylo jasno a skoro žádný mráček. Informace od královny byly zajímavé a přitom to bavilo i ty                 
nejmenší.  

Ondřej Dufek 

GMU – Když se potkají pan Tvar, slečna Linka a paní Barva 

V úterý 7. července jsem se se svými syny - 8 a půl a 6 let - zúčastnila programu v Galerii                     
moderního umění. Programem nás provázela milá paní průvodkyně, která s dětmi navázala            
kontakt. Prohlédli jsme si výstavu obrazů a dřevěných soch pana Preclíka a u expozice děti               
plnily jednoduché a krátké úkoly. V druhé části programu jsme se přesunuli do výtvarného              
ateliéru, kde si děti, většinou za asistence svého doprovodu, mohly z připraveného materiálu             
cokoliv vytvořit. Mým klukům se program líbil a pro mě to byla možnost poprvé navštívit GMU a                 
byla jsem velmi mile překvapena (synové již GMU navštívili v minulosti se ZŠ a MŠ). 

                                                                                                                                       Barbora Vilímková 

Sférické kino  

Ve čtvrtek 9. července, jsme měli možnost navštívit s dětmi promítání ve sférickém kině v               
Sedmikrásce. Děti si mohly vybrat z několika kratších, naučně zábavných filmů. Nakonec jsme             
si odhlasovali příběh z podmořského světa. Místo sedaček nás čekala zajímavá projekce vleže,             
kterou si malí i velcí diváci náležitě užili. Na konci nechyběl ani společný kvíz a vysvětlení                
složitějších pasáží filmu. Za nás to bylo opravdu příjemně strávené prázdninové dopoledne.  

  Irena Feistauerová 

 

Dětská železnice 

Páté setkání letošního Léta se Sedmikráskou se odehrálo v úterý 14. července. Toho dne jsme               
se sešli na Dětské železnici, na náměstí 5. května, abychom se svezli vláčkem. Ukrátit si čas při                 
čekání na jízdy jsme mohli na tematických stanovištích. Děti si vyzkoušely přikládat uhlí do              
kotle, projet si slalom s plastovým vláčkem, najít mezi dopravními prostředky mašinky apod.             
Celé dopoledne se velmi vydařilo a užili si ho jak návštěvníci, tak pořadatelé.  

Jana Koutníková 

Tematická stanoviště u dětské železnice obsluhovali: Iva, Anna a Emča Vojkůvkovy, Jana, Jan             
a Maruška Koutníkovi, Bety a Lída Valešovy, Terezka Stráníková, Kateřina Bláhová. Celou akci             
zdokumentovala Marta Pavlik. Děkujeme. 
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Borova tlapka   

Ve čtvrtek 16. července jsme se vydali na návštěvu Kynologického centra Borova tlapka. Když              
jsme dorazili od zastávky autobusu do bývalé střelnice, měl už pan Filip se synem pro nás vše                 
připravené. Na stole byly položeny kožešiny, peří, paroží a rohy, všemu vévodil vycpaný lišák              
Karel. Pod stolem ležel na polštářku lovecký pes. Usadili jsme se na lavice a s obdivem                
sledovali vystoupení psího "dědečka" Bora. Nejvíc potlesku sklidilo chytání piškotu. Pak jsme si             
vyslechli povídání o vystavených exponátech, mohli jsme si je i osahat. Dozvěděli jsme se              
spoustu zajímavostí z oboru myslivosti. Třeba o jelenech zpátečnících, o kačerech ve            
svatebním šatu, o dvojích zbraních divočáků (klektáky a páráky), o nebezpečí řepky pro zajíce...              
Dopoledne se nám moc líbilo, a tak nám ani nevadilo, že jsme na zpáteční cestě zmokli. 

                                                                                                      Emča a Iva Vojkůvkovy 

 

Plachta – procházka s biologem 

V úterý 21. července jsme se v hojném počtu dětí i dospělých sešli u rybníka Plachta, abychom                 
se krásnou procházkou přírodní rezervací něco dozvěděli o její historii - že sloužila jako cvičiště               
vojáků k nácviku kopání zákopů - a jejích obyvatelích. Bohužel lidská činnost krajinu velmi              
přetvořila. Z městské pastvy se stala doslova poušť a skládka. Naštěstí se díky nadšencům i               
návratem divokých koní a poníků stává velmi krásnou a velmi živou přírodou blízko obydlí lidí.               
Broděním v tůňkách, chytáním a poznáváním místní fauny nejen na louce jsme se dozvěděli,              
jak je i ve městě živo, že zde žije a rozmnožuje se mnoho brouků, hmyzu i obojživelníků. Moc                  
děkujeme za odborný a velmi trpělivý výklad panu Hotovému z Muzea východních Čech. 

                                                                               Jana, Herbík a Rozárka Rősslerovi 

 

Muzeum východních Čech – Uprostřed Koruny české 

Dne 23. července jsme se zúčastnili se Sedmikráskou akce v muzeu věnované výstavě             
Uprostřed Koruny české. Paní průvodkyně nás provedla uměleckými díly z 13 .až 16.stol.             
našeho východočeského kraje. Viděli jsme sochy, obrazy a oltáře z tohoto období. Z výstavy mě               
hlavně zaujala socha madony z dílny mistra Parléře svým jemným úsměvem a dovedně             
zpracovanými záhyby její dlouhé řízy a že na jednom z oltářů byl vyobrazen Jan Hus se                
svatozáří. Děti měly za úkol hledat na obrazech tzv. donátory obrazů.(Donátoři hradili všechny             
náklady na vznik obrazu a dali ho nezištně veřejnosti). Byli namalováni ve spodní části obrazu a                
v nepoměru k hlavním postavám byli menší. Po prohlídce, která se rozkládala ve dvou sálech,               
jsme šli do třetího, kde už mohly děti vytvářet své vlastní pojetí svatováclavské koruny z               
připraveného materiálu. A tak po chvíli z tohoto zajímavého dopoledne odcházelo mnoho            
královniček a králů. 

                                                                                                                                          Šárka Krajčová 
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Turistickým vláčkem DPMHK do lesa 

Dne 28. července se konal výlet do novohradeckých lesů. Sraz byl u Zděné boudy. Turistickým               
vláčkem jsme jeli nejdříve k Mazurovým chalupám. Tam děti zaujaly velké dřevěné hračky, po              
kterých se dalo lézt. Občerstvili jsme se a vydali se dál vláčkem za zvířátky. Zastavili jsme u                 
obory, kde už na nás čekala divoká prasátka – Bob, Pepina a jejich selátka. Nakrmili jsme je                 
tvrdým pečivem a šli jsme si prohlédnout jeleny a daňky. Poté nás vláček odvezl zpět ke Zděné                 
boudě. Počasí nám přálo, takže jsme si výlet opravdu užili. 

                                                                                                                                 Zuzana Rychnovská 

Městská policie HK a dopravní hřiště Třebeš 

Moc s dcerkou děkujeme za krásnou akci na dopravním hřišti, která se konala ve čtvrtek 30.                
července. Děti se nejdříve rozdělily na skupinku školáčků a předškoláčků a každá skupinka             
byla přiměřeně věku poučena o bezpečnosti, pravidlech, případně vybavenosti kol nebo           
správného nasazení helmy. Poté pod dozorem trénovaly bezpečnou jízdu na kolech,           
koloběžkách, odrážedlech i tříkolkách. Krásná podívaná pro rodiče :-) Nakonec děti formou            
soutěží potrénovaly a předvedly, co se naučily. A kdo správně vyřešil hádanky ohledně             
dopravních situací, zopakoval si značky, první pomoc nebo jiná ošetření, jízdu slalomem i             
házení na terč, posbíral razítka, čímž vyplnil svůj "řidičský průkaz", dostal ještě i odměnu. Byl to                
super den. Za děti i rodiče díky. Moc jsme si to užily :-) a i díky turistické vizitce na památku si                     
rády zavzpomínáme i za čas... 

                                                                                                      Renáta Trenklerová a dcerka Natálka  

Na dopravním hřišti se obsluhy stanovišť s úkoly ujali: Iva a Emča Vojkůvkovy, Jana a Maruška                
Koutníkovy, Lenka Draštíková, Monika Dufková, Andrea, Adrianek a Markétka Čížkovi, Dita           
Balcarová, Zuzana Rychnovská, Kateřina Bláhová, Šárka Krajčová. Sponzorským darem na          
odměny dětem přispěly Iva Vojkůvková a Monika Dufková. Děkujeme.  

 

Lesní den s Městskými lesy – Stříbrný rybník 

Od úterního rána 4. srpna pršelo. Měli jsme sraz s paní lesní pedagožkou z Městských lesů HK                 
v 9 hodin u Stříbrného rybníka. Byli jsme řádně vybaveni pláštěnkami, nepromokavými bundami             
a gumáky. V 9 hodin najednou jako zázrakem přestalo pršet. Vydali jsme se tedy do blízkého                
lesa a poslouchali zajímavé vyprávění a informace nejen o rostlinstvu - flóře lesa, ale také o                
zvířatech, lesní technice a možných způsobech využití lesa. Také jsme si zahráli hry. Před 11               
hodinou jsme se z vycházky vrátili, poděkovali jsme paní lesní pedagožce a organizátorům a              
rozjeli se domů. Chvíli potom se znovu rozpršelo, ale to už nám vůbec nevadilo.  

                                                                                                                                   Kamila Drašnerová 
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Hvězdárna a digitální planetárium 

Ve čtvrtek 6. srpna se Sedmikráska v rámci prázdninového programu již tradičně vydala na              
hvězdárnu. Program bavil mladší i starší děti, a tak bylo plno. Kromě povídání o souhvězdích a                
animované pohádky se děti mohly digitálně přiblížit k jednotlivým planetám a vidět tak krátery              
na Marsu nebo ledové úlomky v prstenci Saturnu. Pro vesmírné nadšence jako je můj syn byla                
tato akce opravdovým zážitkem. Díky :)  

                                                                                                                    Radka a Přemík Hübnerovi 

 

KMHK – Dobrodružství se Čtyřlístkem 

V horkém letním dni, v úterý 11. srpna, jsme se Sedmikráskou zavítali do Městské knihovny,               
kde si pro nás čtyři sympatické a šikovné knihovnice připravily úžasný program ve stylu              
Čtyřlístku. Celé dopoledne nás tak doprovázela stará dobrá parta: Fifinka, Bobík, Myšpulín a             
Pinďa. Děti se rozdělily do čtyř skupinek a s nadšením plnily úkoly, které si pro ně Čtyřlístek                 
připravil. Hlavním tématem bylo cestování časem, takže si děti vyzkoušely různé aktivity            
spojené s jednotlivými obdobími lidstva. V pravěku kreslily uhlíkem jako pravěcí lidé v jeskyních              
a poznávaly dinosaury. Ve starověku si Čtyřlístek ověřil fyzickou zdatnost svých malých            
pomocníků. Středověk všechny zaujal úkolem určování cechovních erbů a přiřazováním k           
jednotlivým řemeslům a výrobou vlastní vlajky. V novověku si děti zahrály na vynálezce a              
konstruktéry. Za každý splněný úkol jsme obdrželi součástky stroje času, který se nakonec             
podařilo všem sestavit. Toto skvělé dopoledne v knihovně bavilo nejen děti, ale i rodiče. Moc               
děkujeme!  

                                                                                                                                 Zuzana Kokšteinová 
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Letecká záchranná služba 

Ve čtvrtek 13. srpna jsme se vydali navštívit záchranku v Hradci Králové. Hned při příchodu               
jsme viděli odlet záchranářského vrtulníku Kryštof a parkování sanitek do garáže. Vzhledem ke             
koronavirové situaci jsme si nemohli prohlédnout garáž, hangár ani zázemí pro záchranáře. Pan             
záchranář nám ale ukázal polygon, na kterém si trénují záchranu lidí při autohaváriích či              
slaňování s raněným. Dozvěděli jsme se hodně zajímavých věcí a poslechli jsme si různé              
příběhy ze života záchranáře. Zjistili jsme, že když máme zdravotní problém, je nejlepší volat              
155, protože se zde dočkáme rychlejší pomoci, než když voláme na linku 112. Není důležité               
představit se, ale hlavně udat polohu, kde se nacházíme. K tomu slouží i mobilní aplikace               
Záchranka, kterou si nejeden z nás hned po exkurzi stáhnul do telefonu. Na závěr návštěvy               
přiletěl vrtulník ze zásahu a my jsme si ho mohli prohlédnout, takže se i nejmladší účastníci                
dočkali toho, na co se celé dopoledne těšili. 

                                                                                                                                 Marie Sejkorová 

I letos se konala exkurze k leteckým záchranářům. Účast opět veliká, a tak museli být zájemci                
rozděleni do dvou skupin. Bohužel koronavirová krize a různá omezení se dotklo i této akce.               
Kdo se těšil, že si sedne za knipl vrtulníku a na chvíli se stane pilotem, který je za 40 minut na                     
druhé straně republiky, byl zklamán, ale i tak prohlížení vrtulníku bylo velkým zážitkem. Tak              
snad příště. Náš průvodce - letecký záchranář - nám vysvětlil popis práce celé posádky. Před               
jejich nasazením člověk musí mít respekt. Doufejme, že je nikdo nebude nikdy potřebovat.  

 Jana, Herbík a Rozárka Rösslerovi 

 

 

Zábavní park TOBOGA Tongo 

V úterý 18. srpna jsme si společně se synem a třemi synovci užili dopoledne se Sedmikráskou v                 
Tongu. Kluci byli nadšeni úplně ze všeho, běhali od jedné atrakce k druhé a zkoušeli, co                
zvládnou. Skvělé bylo, že jsme první hodinu měli celý zábavní park jen sami pro sebe, takže                
děti nikde nečekaly frontu. Moc hezký výlet pro mrňata i pro puberťáky, každý si zde přišel na                 
své. 

Dita Balcarová 

 

Poznámka: Akce v Tongu nahradila plánovanou návštěvu Hasičského záchranného sboru,          
která se nemohla uskutečnit z důvodu protikoronavirových opatření. 
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Technologické centrum – Ozoboti 

Ve čtvrtek 20. srpna jsme s dcerami vyrazily se Sedmikráskou na Ozoboty! Technologické             
centrum nás velmi mile překvapilo, obě holky byly z ozobotů nadšeny. Zaujala je i Mýdlárna U                
Dvou koček, ale nejvíce překvapeny byly z virtuální reality. O velrybě povídají pořád. Centrum              
určitě opět navštívíme!    

                                                                                                                                 Dagmar Rybanská  

Zoopark Stěžery 
 
Já a maminka jsme dnes, 25. srpna, byly se Sedmikráskou v ZOO Stěžery. Bylo to moc hezké.                 
Každé dítě dostalo sáček s mrkví a mohlo krmit zvířátka, kromě lemurů, surikat, pelikána a               
klokana. Paní průvodkyně nám tam vypravovala o životě těch zvířat. Nejvíce se mi líbili lemuři. 
  

                                                                                                                               Jožulka Meclová, 8 let 

Divadlo Drak – Za Příběhem Draku 

Ve čtvrtek 27. srpna jsme se Sedmikráskou zúčastnily dobrodružné výpravy Za Příběhem            
Draku. Vůbec jsme netušily, co nás čeká. Sešli jsme se u Labyrintu Divadla Drak, kde nás                
rozdělili do pěti skupin a dostali jsme pracovní list s mapou a první instrukce. Naše skupina                
nazvaná BEA (počáteční písmena našich jmen) vyběhla jako první k nejvzdálenějšímu úkolu, k             
řece. Podle mapy jsme pak venku hledali další stanoviště, plnili úkoly, luštili a získávali indície               
potřebné k získání pokladu. To se podařilo a tak jsme se vrátili do labyrintu, kde jsme museli                 
rozluštit kód k otevření truhly s pokladem. Jelikož jsme všechno zvládli, stihli jsme si ještě               
prohlédnout Dračí laboratoř. Vše bylo super. 

                                                                                                                                             Bety, Eli a Ańa 

Výtvarničení na Hradě 

Ráda bych se se čtenáři Lístků Sedmikrásky podělila o osobní zkušenost s Výtvarničením na              
Hradě. Letní prázdniny trávíme tradičně s dětmi u prarodičů v Hradci Králové a vždy rádi               
využijeme nabídky letních akcí Sedmikrásky. Jednou z nejoblíbenějších je právě Výtvarničení           
na Hradě, které zaujme menší děti, jejich starší sourozence, maminky i babičky. Tvořící se              
mohou seznámit s různými uměleckými a řemeslnými technikami a domů si odnést pěkný             
výrobek. Naším osobním favoritem je keramika, ale děti si mohly vyzkoušet i méně tradiční              
techniky s použitím různorodých materiálů. Letos jsme si kromě keramiky vyzkoušeli například            
techniku drhání a výrobu mýdlových žínek. Tvoření probíhá vždy v příjemné atmosféře a baví              
malé i velké. Menší děti si přitom mohou pohrát i v přilehlé herně, kde je zajištěno hlídání. Na                  
Výtvarničení na Hradě se každý rok těšíme, protože ze zkušenosti víme, že Sedmikráska nikdy              
nezklame.  

                                                                                                                     Lenka Kozlová  
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Přehledná tabulka Léto se Sedmikráskou  

Vydáno celkem 118 karet. Dobrovolný příspěvek je využit na pořízení dárků partnerům,            
propagaci a fotodokumentaci. 

Letní dovolená se Sedmikráskou - Apartmány Ktová   

Letní dovolená proběhla v Ktové již potřetí. V minulých letech účastníci poznali nejznámější             
místa Českého ráje a letos navštívili místa ne tak známá. Poznali zříceniny hradů Kumburk,              
Bradlec, Pařez a zámek v Lomnici nad Popelkou. Mohli si užít krásných výhledů z rozhledny               
Tábor, Alainovy věže a ze skokanského můstku v Lomnici nad Popelkou. Děti nejen poznávaly              
historii, ale také chodily na různé stezky s úkoly, hrály stopovanou, naučily se pracovat s mapou                
a buzolou. Samy si postavily přístřešek na spaní, vyzkoušely si svoji odvahu v temném lese.               
Během večerních aktivit si děti vyrobily mnoho výrobků jako např. batikovaná trička, tašky, tkaly              
dečky, vyráběly náramky, pletly pomocí rukou ze speciální vlny. Čas se našel i na sport jako                
jsou ranní běhy, cvičení, cyklistické výlety nebo fotbal. Děti i rodiče si užili krásné počasí v                
Českém ráji a utužili svoje přátelství. 

                                                                                                                                               Iva Vítková 
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Ubytování a práce s tím spojené zajistil ve Ktové majitel, pan Jiří Miller, za pomoci dalších                
spolupracovníků. Jim patří naše velké poděkování, protože se zasloužili o pohodové prožití            
celého týdne. Značnou měrou přispěl k programu pan Václav Hrdina. Výtvarnou činnost měla             
na starost Hana Panchártková. Za to jim mnohokrát děkujeme. Ani letošní dovolená by se              
neobešla bez zaštítění, odměn, pomůcek a pomoci ze strany KRC Sedmikráska. Za vše             
děkujeme jmenovitě Janě Ludmile Lídlové, Ludmile Valešové a Janě Koutníkové. 

 

CO SE CHYSTÁ  
 
 
Den otevřených dveří 
Úterý 8. září 2020 od 9.00 do 17.00 hodin. 
Přijďte si prohlédnout prostory rodinného centra a seznámit se s jeho činností. Využijte             
možnosti včas se přihlásit na atraktivní jazykové a další kurzy (omezený počet míst!) a vybrat si                
z pestré programové nabídky na školní rok 2020/2021. Pro děti je k dispozici naše dobře               
vybavená herna, pro všechny návštěvníky domácí občerstvení. Nebude chybět ani malý           
výtvarný workshop! Těšíme se na vás!  
 
 
Kavárnička (nejen) pro dříve narozené 
Středa 9. září 2020 od 10.00 do 12.00 hodin. 
Zveme 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. 

 
Vařme jinak aneb nebojme se jáhel 
Čtvrtek 10. září 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 zákusek bude podáván krémový jáhlový dezert.           
Je třeba se přihlásit do středy 9. září 2020 přes:          
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. 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.  
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Zelená burza KRC Sedmikráska v rámci akce Zažít město jinak 
Pátek 18. září 2020 od 16.00 do 19.00 hodin, Tomkova a Klicperova ulice - stánek KRC 
Nevejde se vám už domů „Adéla“ a další pokojové rostliny? Potřebujete se zbavit odnoží a               
řízků? Chcete se podělit o semínka či cibulky? Rozkvetlo vám najednou všechno zahradní             
kvítí? Vypěstovali jste ty nejvoňavější bylinky? Nevíte, co s cuketami, jablky a dalším             
„ovozelem“? Překážejí vám doma květináče, misky, vázičky? Dostali jste jako nevhodný dar            
sádrového trpaslíka? 
Pak je tu naše burza: Přineste a nechte během pátečního dopoledne v KRC Sedmikráska, nebo               
během akce doneste přímo k našemu stolečku. Případně k živým exemplářům přiložte lísteček             
s názvem a krátkým návodem na pěstování či zpracování. 
Chcete pozvat „Adélu“ na večeři? Potřebujete zútulnit byt? Nemáte čím osázet záhony? Toužíte             
někomu udělat radost kyticí zahradního kvítí? Kořeníte rádi bylinkami? Chcete uvařit dobroty z             
bio zeleniny a ovoce? Nemáte už do čeho přesazovat? Byl váš život bez trpaslíka osamělý? 
Pak je tu naše burza: Přijďte a snad si něco vyberete. 
Vstupné dobrovolné. Prosíme o ohleduplnost při výběru. 
Více o akci na https://zazitmestojinak.cz/locations_/hradec-kralove. 
 
 
 
Putování za pokladem s krtkem a jeho kamarády 
Neděle 20. září 2020 od 14.45 do 16.15 hodin, Šimkovy sady.  
Zveme rodiny s dětmi v předškolním a mladším školním věku na výpravu inspirovanou příběhy              
oblíbené pohádkové postavičky. Start je možný kdykoliv mezi 14.45. a 16.15 u Rotundy.             
Nebudou chybět drobné odměny na závěr. Vstupné je dobrovolné. Z organizačních důvodů            
uvítáme, když se přihlásíte přes https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system, ale můžete        
také přijít bez přihlášení přímo na start.  
 
 
 
Pět jazyků lásky ve výchově dětí 
Středa 23. září 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 22. září 2020 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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Pohybem ke zdraví - a nebo ne? 
Čtvrtek 24. září 2020 od 10.00 do 12.00 hodin. 
Od jakého věku mají děti sportovat? Kdy jim pohyb prospívá a kdy naopak škodí? Jak vybrat                
ten správný sport pro vaše dítě? Na tyto a mnohé další otázky si odpovíme na přednášce Dity                 
Balcarové - dlouholeté lektorky pohybové výchovy dětí i dospělých. Je třeba se přihlásit do              
středy 23. září 2020 přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Hradí se vstupné:         
nečlen/ky 90 Kč, člen/ky 70 Kč, člen/ky Plus 50 Kč, studenti a senioři 50 Kč. Hlídání dětí                 
zajištěno.  
 
 

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: 
pondělí, čtvrtek   8.00 – 12.00  
 
Klub rodičů kojenců a batolat: 
úterý, čtvrtek 10.00 – 12.00 
 
Klub rodičů předškolních a školních dětí: 
středa 16.00 – 18.00 (2x měsíčně) 
čtvrtek 16.00 – 17.30 
 
Klub prarodičů a seniorů: 
středa 16.00 – 18.00 (2x měsíčně) 
středa   9.00 – 12.00 (1x měsíčně) 
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 Lídlové  
Poradna Mgr. Ludmily Valešové pro rodiny se specifickými potřebami 
Kontaktujte nás: 
E-mail:  sedmikraskahk@volny.cz 
Web:   https://www.sedmikraskahk.cz/ 
FB:   www.facebook.com/sedmikraskahk 
 
 

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 
Zároveň žádáme všechny stávající členky, aby uhradily na účet KRC nejpozději do 10. října              
2020 členský příspěvek na první pololetí školního roku 2020/21. Jeho výše je 300 Kč              
(Standardní členství) nebo 700 Kč (Členství Plus). Dle toho se odvíjejí další platby (pobytné,              
vstupné na přednášky atd., ceník je k dispozici na webu a v centru).  
 
Kurzy v 1. pololetí školního roku 2020/2021 
 
Kurzy začínají od 9. září 2020 (není-li uvedeno jinak). Během září (příp. října) lze přijít na jednu                
hodinu jazyků jako na ukázkovou a přihlásit se do kurzu až po jejím absolvování. Úroveň              
jazykových kurzů bude event. přizpůsobena složení přihlášených, avšak někde se jedná o kurzy             
pokračující z předchozích let. Dotazy zodpovíme na tel. 775 989 270 nebo tel. 495 512 901 či             
mailem sedmikraskahk@volny.cz. Všechny kurzy budou otevřeny při zájmu alespoň         
4 účastníků. 
Vyplněné přihlášky odevzdejte osobně v KRC Sedmikráska nebo zašlete poštou na adresu:           
KRC Sedmikráska, Zieglerova 230, 500 03 Hradec Králové, příp. elektronicky          
sedmikraskahk@volny.cz, Nutnou přílohou přihlášky je vyplněný a podepsaný formulář         
souhlasu se zpracováním osobních údajů (ke stažení na www.sedmikraskahk.cz nebo          
k vyzvednutí v centru). Kurzovné uhraďte nejpozději do 10. 10. 2020 výhradně bankovním           
převodem.  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 43-3453310267/ 0100  
V případě velkého zájmu rozhoduje datum přijetí přihlášky a také datum úhrady kurzovného.            
Storno podmínky, zrušení kurzu, případný doplatek při nižším počtu účastníků, individuální           
platební podmínky a formu náhrady za hodiny odpadlé z důvodů na straně lektorů řeší interní              
směrnice KRC Sedmikráska schválená výkonným výborem. Změna času i lektora vyhrazena! 
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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.  
 
Vstupné na přednášky  
 
Ve školním roce 2020/2021 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.  
 
Rezervační systém 
 
Na přednášky, keramiku, výtvarné dílny a další akce se hlaste přes náš rezervační systém na               
webu: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.  
Akce se budou konat při přihlášení minimálně 4 účastníků. 
 
Permanentky 
 
Nově je možné zakoupit si u denní služby permanentku. 
Je možné použít ji na programy: Malovánky, Zpívánky, Cvičeníčko, Pilates, Zumba, Volná herna 
a Duchovní program. 
Cena 200 Kč za 10 vstupů +1 zdarma - člen/ka standardní 
Cena 400 Kč za 10 vstupů + 1 zdarma - nečlen/ka 
 
 
Sedmikráska nově na Rajce.net 
 
Všechny fotografie z akcí a programů KRC Sedmikráska najdete nyní nově také na serveru 
Rajče. Pro snadnější vyhledávání jsou alba členěna přehledně podle dat. 
 
 
DK Klubíčko 
 
V novém školním roce 2020/2021 organizujeme ve spolupráci s církevním souškolím v            
prostorách KRC Sedmikráska a školní družiny CZŠ 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). V pátek 28. srpna proběhne informační schůzka pro všechny přihlášené.            
Cena 1 200 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.           
Zahajujeme 1. září 2020. 
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PODĚKOVÁNÍ 

Za dar hraček a knížek děkujeme manželům Kostilníkovým. 

Děkujeme za pomoc při prázdninovém Výtvarničení: 
 
Laskavé, trpělivé, nápadité - to jsou naše lektorky. Děkujeme za vedení jednotlivých lekcí             
Výtvarničení – Mgr. Janě Novotné, Mgr. Haně Panchártkové, Mgr. Lence Janelové, Ivě Železné,             
Agátě a Jitce Prokšíkovým z Mýdlárny U Dvou koček a Ditě Balcarové. Za organizační zajištění               
děkujeme Mgr. Janě Koutníkové. Mgr. Editě Bastařové z Církevní základní školy za výpal             
keramiky. Za hlídání nejmenších děkujeme Lence Draštíkové, za úklid Ivaně a Michalovi            
Komárkovým.  
 
Děkujeme za spolupráci při programu exkurzí a výletů Léto se Sedmikráskou: 
 
Našim prázdninovým partnerům, kteří si pro nás připravili v rámci jednotlivých dopolední 
zajímavý program  
 

- Přírodovědné centrum ZŠ Bezručova – Alexandra Pirochová 
- Královna ve věži – Bc. Markéta Jeriová, DiS. 
- GMU – Na vodní hladině – Mgr. Helena Šestáková 
- Sférické kino – Marek Hlavatý  
- Dětská železnice – Jiří Hamáček 
- Borova tlapka – Jaroslav a Sebastian Filipovi a pes Bor 
- Přírodovědná vycházka na hrázi rybníka – Muzeum VČ – Mgr. Josef Hotový 
- Muzeum VČ – Uprostřed Koruny české – Mgr. Veronika Nebeská, Bc. Martin Jakoubek 
- Jízda turistickým vláčkem DPMHK – Boris Červenka 
- Městská policie + dopravní hřiště Třebeš – Simona Pacltová, Eva Kněžourová 
- Lesní den s Městskými lesy – Ing. Aneta Bůžková 
- Hvězdárna a planetárium – Vladimír Socha, Mgr. Václav Plašil  
- Knihovna města HK – Dobrodružství se Čtyřlístkem – Mgr. Barbora Herčíková, Bc.            

Markéta Poživilová, Mgr. Petra Ornstová, Mgr. Zdeňka Hochmanová 
- Letecká záchranná služba – heliport FN – Bc. Ivo Novák  
- Rodinný zábavní park Toboga Tongo – Eliška Zajícová, Lída Žáková 
- Technologické centrum – Ing. Lenka Michálková, Mgr. Lenka Košková, Jiří Kareš a také             

Kateřina Bramborová z Mýdlárny U Dvou koček 
- Zoopark Stěžery – Bc. Lucie Ježková 
- Divadlo Drak – Za Příběhem Draku – Martin Novák 

 
Děkujeme také našim členkám a příznivkyním, které prázdninový program zaštítily v roli služeb:             
Monika Dufková, Jana Koutníková, Dita Balcarová, Iva Vojkůvková, Ludmila Valešová, Marta           
Pavlik, Radka Hübnerová, Iva Vtípilová. 
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BLAHOPŘÁNÍ 

 
Srdečně gratulujeme naší lektorce Karolíně Boumové, které se dne 14. 8. 2020 narodila dcera              
Julie (3640 g a 52 cm). Celé rodině přejeme pevné zdraví a Boží požehnání! 
 
 
 
ŘÍJEN 2020 
 
Drakiáda 
Bazárek dětského oblečení, obuvi, hraček, knížek,... 
 
 
 
 
 
 
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: 31. 8. 2020 

Uzávěrka příštího čísla: 20. 9. 2020 
Vydavatel: KRC Sedmikráska, z.s. 

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

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

Jazyková spolupráce: Mgr. Jana Koutníková 
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