


PODROBNÝ PROGRAM NA LISTOPAD

Pro účast na prezenčních aktivitách je nutné dodržovat aktuální opatření
MZČR, jejichž znění naleznete na: https://koronavirus.mzcr.cz/.

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.

NOVĚ V PRAVIDELNÉM PROGRAMU:

PONDĚLÍ

Mimiherna

Od 9.30 do 12.00 hodin. Volná herna určená především pro maminky s dětmi
do 1 roku. Hradí se pobytné: nečlen/ka 40 Kč, člen/ka 20 Kč, člen/ka Plus 0 Kč,
studenti a senioři mají poloviční vstupné. Pro účastnice kurzu Tanec s dětmi v
šátku/nosítku je vstup zdarma.

Kurz Tanec s dětmi v šátku/nosítku (7 lekcí)

Od 9.30 do 10.30 hodin v tělocvičně CZŠ Hradec Králové. Lektorka Silvie
Gorroňová . Hradí se kurzovné: nečlen/ka 900 Kč, člen/ka 700 Kč

ÚTERÝ AŽ PÁTEK

Volná herna

Od 9.00 do 12.00 hodin. Možnost přijít si nezávazně posedět a popovídat,
zatímco si děti pohrají. Bez hlídání dětí.
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Úterý 2. 11.

Malovánky: Dušičková svíčka

Od 10.00 do 10.45 hodin. Pro rodiče s dětmi od 2 let. Pomůcky zajištěny.
Vstupné: nečlen/ka 40 Kč, člen/ka 20 Kč, člen/ka Plus 0 Kč, případně
permanentka 10+1. Je třeba se přihlásit do pondělí 1. listopadu 2021
přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Středa 3. 11.

Coworking

Od 10.00 do 12.00 hodin. Je třeba se přihlásit do úterý 2. listopadu
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.

Kavárnička (nejen) pro dříve narozené

Od 14.00 do 15.30 hodin. Setkání v rámci Klubu prarodičů a seniorů.
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.

Podvečerní keramika: Lampičky a lucerničky
Od 16.00 do 18.00 hodin. Pomůcky zajištěny. Vstupné: nečlen/ka 70 Kč,
člen/ka 50 Kč, člen/ka Plus 30 Kč. Vstupné pro tvořící děti je poloviční.
Hlídání mladších dětí je zajištěno. Lektorka Mgr. Lenka Janelová. Je
třeba se přihlásit do neděle 31. října 2021 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
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Čtvrtek 4. 11.

Pilates

Od 9.00 do 9.50 hodin. Hlídání dětí je zdarma. Vstupné: nečlen/ka 40 Kč,
člen/ka 20 Kč, člen/ka Plus 0 Kč, případně permanentka 10+1
(podrobnosti viz výše). Je třeba se přihlásit do středy 3. listopadu 2021
přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Tajemství barev
beseda s MVDr. Terezou Křížovou
od 10.00 do 12.00 hodin

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 středy 3. listopadu 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.

Od pondělí 8.11. do pátku 12.11.

Týden vzdělávání dospělých

KRC Sedmikráska pořádá v rámci Týdne vzdělávání dospělých akci
nazvanou Chcete mluvit v cizím jazyce a při tom mít zajištěné hlídání
dětí? Jde o ukázkové hodiny výuky cizích jazyků v našem centru.

- úterý 9. listopadu od 9.00 hodin lekce italštiny
- středa 10. listopadu od 8.00 hodin lekce španělštiny pro pokročilé, od

9.00 hodin lekce španělštiny pro začátečníky
- pátek 12. listopadu od 9.00 hodin lekce angličtiny pro mírně pokročilé,

od 10.00 hodin lekce angličtiny pro úplné začátečníky
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Úterý 9. 11.

Zpívánky

Od 10.00 do 10.45 hodin. Pro rodiče s dětmi od 1 roku. Vstupné:
nečlen/ka 40 Kč, člen/ka 20 Kč, člen/ka Plus 0 Kč, případně permanentka
10+1 (podrobnosti viz výše). Je třeba se přihlásit do pondělí 8.
listopadu 2021 přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Středa 10. 11.

Coworking

Od 10.00 do 12.00 hodin. Je třeba se přihlásit do úterý 9. listopadu
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.

Kavárnička (nejen) pro dříve narozené

Od 14.00 do 15.30 hodin. Setkání v rámci Klubu prarodičů a seniorů.
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.

Aby záda nebolela

od 16.00 do 18.00 hodin
seminář s Ditou Balcarovou, cvičitelkou zdravotní TV

Bolesti zad trápí většinu dospělé populace a čím dál častěji i děti. Co
dělat, aby naše páteř byla zdravá? Mnohdy stačí změnit pár drobností,
třeba si jinak uspořádat pracovní plochu, a je po bolesti. A co cvičení?
Prospívá našim zádům nebo si sportem spíše škodíme? S sebou:
pohodlné oblečení. Nebudeme si jen povídat, ale ukážeme si i pár cviků.
Je třeba se přihlásit do pondělí 8. listopadu 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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Čtvrtek 11. 11.

Pilates

Od 9.00 do 9.50 hodin. Hlídání dětí je zdarma. Vstupné: nečlen/ka 40 Kč,
člen/ka 20 Kč, člen/ka Plus 0 Kč, případně permanentka 10+1
(podrobnosti viz výše). Je třeba se přihlásit do středy 10. listopadu
2021 přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Vaříme s Bazalkou
od 10.00 do 12.00 hodin
Kurz zdravého vaření s Ing. Hanou Košťálovou

Pojďte vyzkoušet 3 pestré podzimní recepty:
Polévka z červené řepy s křenovými šťouchanými bramborami
Fazolové kari s hlívou ústřičnou
Dýňové muffiny s karamelizovanými pekany

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 10. listopadu přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Úterý 16. 11.

Malovánky: Podzimní mozaika

Od 10.00 do 10.45 hodin. Pro rodiče s dětmi od 2 let. Pomůcky zajištěny.
Vstupné: nečlen/ka 40 Kč, člen/ka 20 Kč, člen/ka Plus 0 Kč, případně
permanentka 10+1. Je třeba se přihlásit do pondělí 15. listopadu 2021
přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Středa 17. 11.

Státní svátek
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Čtvrtek 18. 11.

Pilates

Od 9.00 do 9.50 hodin. Hlídání dětí je zdarma. Vstupné: nečlen/ka 40 Kč,
člen/ka 20 Kč, člen/ka Plus 0 Kč, případně permanentka 10+1
(podrobnosti viz výše). Je třeba se přihlásit do středy 17. listopadu
2021 přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Bůh a ženy
od 10.00 do 12.00 hodin
workshop se sestrou salesiánkou Janou Svobodovou

Skrze povídání a praktickou osobní modlitbu s biblickými úryvky se
můžeme setkat s ženami, které žily své životy podobně jako my. Budeme
se dívat, jak se Bůh stavěl k jejich situacím a těšit se z toho, že stejně
jedná i s námi. Možná mezi nimi objevíme své biblické přítelkyně.

Je třeba se přihlásit do středy 17. listopadu 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.

Maminec

Od 14.30 hodin v KRC Sedmikráska. Setkání s tvorbou programu.

Sobota 20. 11.

Ruční práce: Háčkované hvězdičky

Od 9.00 do 12.00 hodin. Pomůcky zajištěny. Pro děti od 9 let a dospělé.
Vstupné: nečlen/ka 90 Kč, člen/ka 70 Kč, člen/ka Plus 50 Kč, studenti a
senioři 50 Kč. Lektorka Charlota Pácalová. Je třeba se přihlásit do
čtvrtka 18. listopadu 2021 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
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Úterý 23. 11.

Zpívánky

Od 10.00 do 10.45 hodin. Pro rodiče s dětmi od 1 roku. Vstupné:
nečlen/ka 40 Kč, člen/ka 20 Kč, člen/ka Plus 0 Kč, případně permanentka
10+1 (podrobnosti viz výše). Je třeba se přihlásit do pondělí 22.
listopadu 2021 přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Středa 24. 11.

Coworking

Od 10.00 do 12.00 hodin. Je třeba se přihlásit do úterý 23. listopadu
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.

Kavárnička (nejen) pro dříve narozené

Od 14.00 do 15.30 hodin. Setkání v rámci Klubu prarodičů a seniorů.
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.

Výchovné otazníky 2 aneb Jak si poradit se školákem

od 16.00 do 18.00 hodin
podzimní seminář o výchově v rodině s Mgr. Michalem Klapalem,
školním etopedem

Co je důležité pro děti v mladším školním věku? Jak vychovávat školáka?
Jakých chyb se máme vyvarovat? Co je otázka výchovy v rodině a co
přenechat pedagogům ve škole? Na tyto i další otázky vám odpoví druhý
ze třídílné série podzimních seminářů o výchově v rodině. Je třeba se
přihlásit do pondělí 22. listopadu 2021 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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Čtvrtek 25. 11.

Pilates

Od 9.00 do 9.50 hodin. Hlídání dětí je zdarma. Vstupné: nečlen/ka 40 Kč,
člen/ka 20 Kč, člen/ka Plus 0 Kč, případně permanentka 10+1
(podrobnosti viz výše). Je třeba se přihlásit do středy 24. listopadu
2021 přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Zvířátka a písnička
koncert malých muzikantů pro děti od 3 let s dospělým doprovodem
od 9.30 hodin v koncertním sále ZUŠ Habrmanova (sraz v 9.15 hodin
před ZUŠ).
Nebojte se přijít s malými posluchači, mají jedinečnou možnost zúčastnit
se hudebního vystoupení určeného jen pro ně. Na závěr na vás čeká
malé překvapení. Vstupné 20 Kč za dítě. Je třeba se přihlásit do
středy 24. listopadu 2021 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Neděle 28. 11.

Adventní rodinná dílna

od 15.00 do 17.00 hodin
Připravili jsme pro Vás:
- zdobení adventních věnců a perníčků
- anděl z přírodních materiálů
- dřevěný svícen zdobený technikou decoupage
- vánoční přání s použitím washi pásek

Na závěr žehnání věnců (P. Marian Benko).

Hlídání menších dětí v herně zajištěno. Hradí se 200 Kč za jeden zelený
korpus na věnec a přiměřené množství zdobícího materiálu, 10 Kč za
jeden perníček se zdobením, 30 Kč za jeden dřevěný svícen. Nebude
chybět ani drobné občerstvení. Je třeba se přihlásit do pondělí 22.
listopadu přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
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Úterý 30. 11.

Malovánky: Adventní výzdoba

Od 10.00 do 10.45 hodin. Pro rodiče s dětmi od 2 let. Pomůcky zajištěny.
Vstupné: nečlen/ka 40 Kč, člen/ka 20 Kč, člen/ka Plus 0 Kč, případně
permanentka 10+1. Je třeba se přihlásit do pondělí 29. listopadu 2021
přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
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GDPR

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

FINANČNÍ PODPORA
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