


SLOVO NA ÚVOD 
 
  
Milé čtenářky, milí čtenáři, 
  
doba sociální izolace a omezeného pohybu na veřejnosti je již za námi, a tak se zase                
můžeme scházet nejen se svými nejbližšími. Každé setkání s jinými lidmi nás vždy obohatí o               
nové zážitky, dětem dopřeje nová kamarádství a naučí je novým hrám. KRC Sedmikráska je              
právě tím místem, které vzájemné setkávání rodin umožňuje a podporuje, a tak nás těší, že               
se navracíme ke své původní práci a nabízíme Vám znovu naše programy v plné šíři.               
Prázdninové měsíce budou na akce velmi bohaté-opět jsme pro Vás připravili Léto se             
Sedmikráskou nabité výlety a exkurzemi na zajímavá místa a také Výtvarničení na Hradě             
plné tvořivých workshopů. 
  
Přejeme Vám, abyste si společně s rodinou užili krásné léto. A budeme velmi rádi, pokud k                
tomu přispějeme i my naší pestrou nabídkou aktivit. 
 

Za KRC Sedmikráska    Dita Balcarová 
 
 
MALÉ OHLÉDNUTÍ 
 
Malovánky 
 
Červnové středy patřily Malovánkám. Vždy se konaly v Jiráskových sadech v komorním            
počtu. První středu se malovalo křídami. Na chodníku se postupně objevovalo auto, traktor,             
helikoptéra a pokračovalo se zvířátky jako kočka, pes, kačenka, prasátko, myška apod. a             
zakončilo se to skákacím panákem a namalovanou překážkovou dráhou. Myslím, že si to             
užili děti i dospělí. 
Další středu se vytvářelo z přírodnin. Po cestě jsme natrhali a sesbírali trávu, kytičky, listy,               
které se pak nalepily na papír a vytvořily se krásné přírodní koláže hladící po duši. Ideální                
činnost k relaxaci. 
Těšíme se na další Malovánky.  

Jana Rősslerová s Herbíkem  a Rozárkou 
 
 
Zpívánky 
 
Letní scéna před Klicperovým divadlem se každé červnové úterý stala místem setkávání            
malých zpěvaček a zpěváků.  
Paní lektorku Lenku Zobačovou hrající na ukulele s chutí doprovázeli malí muzikanti na 
"řehtačky" - tamburíny a chrastítka všeho druhu. Tradiční dětské písničky - Pec nám spadla, 
Pásla ovečky, Skákal pes přes oves a jiné si děti s rodiči nejen zazpívali, ale také si při nich 
zatancovali nebo zacvičili. A kdo šel právě kolem, se možná  přidal a nějakou písničku si 
také zabroukal.  

 Lenka Zobačová ve spolupráci s Janou Koutníkovou 
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Pilates / Zumba 
 
Po přečtení červnového programu jsem se hned přihlásila na Pilates, na  první čtvrtek v 
červnu. Byla jsem velmi zvědavá, jaké to bude cvičit venku na veřejně přístupném místě. 
Prostě paráda, skvělé klidné místo a děti měly blízko hřiště. Tak maminky mohly v klidu 
cvičit a přesto měly děti na dohled. Doufám, že ještě v září bude možnost si v Jiráskových 
sadech toto cvičení zopakovat. 

 Monika Dufková 
 
 

Trénování paměti online 
 
Na on-line hodině Trénování paměti jsem se dozvěděla, jak funguje paměť, proč            
zapomínáme a že mozek je sval a dá se trénovat. Zaujalo mě, že původ paměťových               
technik je už ve starověkém Řecku a Římu. První z nich je metoda Loci, kdy si věci                 
představujeme na nějakém místě. O další, pamatování si podle příběhu, mě zaujalo, jak je              
důležité si vše představovat a propojovat s emocemi. Třetí technika byla na pamatování             
čísel. On-line lekce byla velmi příjemná a osvěžující, ukázalo se, že i přes obrazovku              
počítače to jde. Paní lektorka Ludmila Valešová mi dala také spoustu tipů, jak se zklidnit,               
soustředit, jak si vzpomenout na konkrétní slovo, jak nedělat věci automatizovaně a            
bezmyšlenkovitě... Důležité (a pro mě nejtěžší) je začít techniky používat v běžném životě a              
neodkládat to. Každý den aspoň něco.   

 Dagmar Urbanová 
 

Jazykové kurzy online 

V KRC Sedmikráska jsme, v reakci na dění kolem koronaviru, ve spolupráci s našimi lektory               
připravili pro naše účastníky kurzů, ale i pro všechny zájemce online jazykové kurzy - ve               
výuce jazyků jsme pokračovali na dálku. Po předchozí domluvě s vyučujícími angličtiny,            
španělštiny a italštiny bylo možné se k našim jazykovým lekcím připojit online a do              
budoucna zvážit návštěvu jazykových kurzů u nás, v KRC Sedmikráska. Účast na jazykové             
hodině byla zpoplatněna dobrovolným finančním příspěvkem, který sloužil k podpoře          
provozu našeho centra. 
 
Netrvalo dlouho a angličtina se “přestala vyučovat, ale začala se vysílat.“ S paní lektorkou              
nás spojoval program ZOOM. Hodiny byly velmi pestré – konverzaci střídala gramatika,            
poslech i práce s textem. Každou hodinu jsme radostně vyhlížely. Těšily jsme se, že se               
uvidíme a uslyšíme a také na to, co nového se naučíme. Svědectví mých spolužaček jsou               
toho důkazem: 
„Jsem moc ráda, že se můžu učit angličtinu s paní učitelkou Andrejkou. Mluvíme hodně              
anglicky a hodiny jsou zábavné. Jsem velmi spokojena.“ 
„Online angličtina je super. Lépe vidím i slyším, notebook mám u sebe. Postrádám tu              
sedmikráskovou atmosféru, ale je to fajn a děkuji za tu možnost.“ 

Jana Koutníková 
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Italština se v době karantény a za trvání speciálních covidových režimů velmi brzy             
přeorientovala z osobních setkání na bezkontaktní. Formou společných hovorů online, přes           
Skype, vzájemně komunikovaly studentky s lektorkou. Překládaly texty, povídaly si, pouštěly           
si nahrávky nebo videa. Rozdíly tu oproti „dřívějšku“ samozřejmě byly, např. nebylo hlídání             
dětí, ale zase se šetřilo časem za dojíždění do KRC Sedmikráska. Vážíme si toho, že výuka                
jazyka mohla dál pokračovat, ať už jakoukoliv formou. 

 Lenka Mikešová 
  
Na výuce španělštiny po skypu jsme se dohodli asi po dvou týdnech trvání karantény. Po               
celé další období jsme se scházeli on-line každý týden vždy dle možností všech účastníků.              
Protože běžný provoz v Sedmikrásce nebylo možné obnovit v plném rozsahu, pokračovali            
jsme v této formě výuky až do konce školního roku. On-line výuka z pohodlí domova byla v                 
tomto období velice dobrou náhradou prezenčních hodin. Jsem ráda, že se hodiny takto             
mohly konat a že se nemusely rušit. Těšíme se na další pokračování příští rok v               
Sedmikrásce. 

Anna Hrůzová 
 
  
Děkujeme lektorům za jejich mimořádné nasazení při přípravě online hodin. 
 
 
 
Výlet s poutí 
  
Ve středu 17. června jsme se vypravili na pouť na Nový Hradec. Začínali jsme u rybníka                
Plachta a přírodní rezervací i hradeckými lesy - spolu s ochutnávkou lesních jahod i borůvek               
- jsme se dostali až do cíle naší cesty. Počasí nám přálo a kousek ušli i ti nejmenší. V                   
kostele sv. Antonína jsme si poslechli poutavé vyprávění pana faráře i o historii kostela. Poté               
jsme se k radosti dětí přesunuli na farní zahradu, kde nás čekalo opékání dobrot. Moc děkuji                
Sedmikrásce za pěkný výlet a těšíme se na další akce! 

 Hana Bajerová  
 
 

Organizace letošního Výletu s poutí se ujala Lída Valešová, náměty a dobré nápady dodala              
Iva Vojkůvková a Petra Kotásková. Na organizaci se podílela i Mgr. Hana Koudelková. 
Bohoslužbu slova celebroval pan P. Prokop Brož. 
Pamětní listy připravila Jana Koutníková. Odpočinout si, opéct si vuřty a popovídat si mohli              
výletníci na farní zahradě při kostele sv. Antonína. 
Děkujeme lektorkám, dětem a maminkám Dětského klubu Klubíčko a KRC Sedmikráska a            
všem, kdo letošní Výlet s poutí připravili, i všem, kteří se ho zúčastnili. 
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Ochutnávka rumů ke Dni otců 
  
V neděli 21. června jsme měli možnost oslavit Den otců na ochutnávce rumů. Pan Lamka               
nám vysvětlil, jak se rum vyrábí z cukrově třtiny. Dozvěděli jsme se, že zraje v dubových                
sudech až poté, co v nich uzrála whiskey. Každý rok jsou chutě rumů trochu jiné podle toho,                 
jaká byla úroda třtiny. Existují i limitované edice rumů a investiční rumy, jejichž hodnota stále               
stoupá. Ochutnali jsme několik druhů rumů a o každém z nich jsme se dozvěděli zajímavé               
informace. Celý podvečer byl moc příjemný a myslím, že jsme si jej všichni užili. Děkujeme               
za skvělý nápad a zorganizování celé akce KRC Sedmikráska a panu Lamkovi za příjemně              
strávený večer. 

   Petr Sejkora 
 
 

 
Fly Zone Park 
 
V pondělí 22. června vzala mamka mě, mladší sestru Máju a naše kamarády na „tajný výlet“.                
Když jsme došli až ke vchodu do Fly Zone Park, radostí jsme jen pištěli. A nevěděli, kam jít                  
dřív. Vyskákali jsme se na trampolíně, překonávali překážkovou dráhu, šplhali jsme na            
horolezeckých stěnách a uhýbali pohyblivým ramenům zametače. Celé odpoledne jsme si           
moc užili a odcházet domů se nám vůbec nechtělo. Děkujeme Sedmikrásce, že připravuje             
takovéto akce.  

Jan Koutník ve spolupráci s mamkou 

 

Co přinesla Valná hromada 2020 
 
Ve čtvrtek dopoledne 18. června se sešly členky KRC v náhradních prostorách (děkujeme             
za azyl panu Ing. Václavu Bláhovi a prostorám „vily za soudem“), aby společně probraly              
uplynulý rok. Letos, díky výjimečnému stavu a karanténě, nebylo možné naše tradiční            
setkání uskutečnit v březnu a v prostorech KRC Sedmikráska. Po seznámení se s Výroční              
zprávou za rok 2019 následovalo její schválení. Dále jsme hovořily o uskutečněných akcí,             
letos poprvé také on-line, i o plánovaných akcích, které nás ještě čekají. Dále o výsledcích               
hospodaření i o personálním zajištění chodu centra. Probíraly jsme již známé výsledky            
dotací a zároveň možnosti dalšího financování KRC a DK Klubíčko. Byl zvolen nový výkonný              
výbor ve složení: Mgr. Ludmila Valešová (předsedkyně), Mgr. Jana Koutníková, Ing. Jana            
Lídlová, Mgr. Radka Hűbnerová a Dita Balcarová. Zvolen byl rovněž kontrolní výbor ve             
složení: Mgr. Marta Pavlik, Michaela Skácelová a Kateřina Bláhová. Všechny členky           
zvolených orgánů děkují za důvěru.  

Ludmila Valešová a Petra Kotásková Šenkýřová 
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PODĚKOVÁNÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/20 
 
Děkujeme všem, kteří se v tomto školním roce zapojili a podíleli na chodu KRC              
Sedmikráska, za jejich čas a nasazení: 
  
• předsedkyni Mgr. Ludmile Valešové, provozní Mgr. Janě Koutníkové, ekonomce Ing           
Janě Lídlové a dalším členkám výkonného výboru Mgr. Radce Hűbnerové a Mgr. Martě             
Pavlik i členkám kontrolního výboru Ing. Janě Roušarové, Kateřině Bláhové a Ing. Ireně             
Vasilkové 
• o technickou stránku webu se staral Bc. Karel Šimek, IT podporu poskytoval Mgr.              
Roman Mecl, FB aktualizovaly Mgr. Radka Hűbnerová a Dita Balcarová, webový obsah a             
obsluha rezervačního sytému na webu Ing. Jana Roušarová, Mgr. Radka Hűbnerová a Dita             
Balcarová 
• propagaci naší činnosti a redakci Lístků zajišťovaly Mgr. Radka Hűbnerová a Dita             
Balcarová ve spolupráci s Ing. Janou Roušarovou, Mgr. Ivou Vojkůvkovou a Mgr. Janou             
Koutníkovou 
•         krásné plakátky vytvářela a o archiv fotografií pečovala Radka Hűbnerová 
• jazykové vědomosti nám předávali Mgr. Lenka Mikešová a Mgr. Andrea Čížková            
(angličtina), Mgr. Karolina Boumová (němčina) a Mgr. Johana Sára Tichá (italština), Daniel            
Martinez Tapia (španělština) 
• kreativní a užitečné dekorace, módní doplňky a dárky jsme vytvářeli s Mgr. Lenkou              
Janelovou, Mgr. Janou Koutníkovou. Mgr. Hanou Panchártkovou a Mgr. Ivetou Pilnou           
(výtvarná dílna, keramika, ruční práce) i Milenou Schmiedtovou a Renatou Faltysovou (šití),            
výpal keramiky zajistila Mgr. Edita Bastařová 
• cenné informace v rámci poraden předávaly Mgr. Petra Kotásková (sociálně právní),            
Ing. Jana Lídlová (finanční) , Mgr. Ludmila Valešová (speciálně pedagogické poradenství a            
trénování paměti) 
• o dobrou kondici maminek se postaraly Mgr. Dagmar Bursová (Pilates), Mgr. Jana             
Janků (Zumba) a Lenka Fialová (Masáže MaMi) 
• chutné pokrmy v rámci našeho programu Vařme jinak připravovala Mgr. Martina            
Vrbická 
• duchovní oporou nám byli P. Mgr. Marian Benko, ThLic. Prokop Brož,Th.D., Mgr.             
Magdaléna Chudíková a Mgr. Hana Koudelková, P. ThLic. Vojtěch Brož, Th.D., modlitby            
matek zaštítila Mgr. Karolina Boumová 
• o nejmenší děti při programech pro maminky v herně pečovaly Mgr. Květoslava             
Hápová, PaedDr. Nataša Dokonalová, Lenka Draštíková a Jana Ješinová 
• větším dětem se trpělivě a s úsměvem věnovaly Mgr. Lenka Mikešová Mgr. Radka              
Hűbnerová a Mgr. Iva Vojkůvková (Malovánky), Mgr. Lenka Mikešová, Lenka Zobačová           
(Zpívánky), Mgr. Veronika Benešová (Hravá angličtina), Bc. Anna Maříková a Miroslava           
Masařová (DK Klubíčko) 
• o úklid prostor se starali Ivana a Michal Komárkovi, drobné opravy prováděl Jan              
Verner 
• věcné dary v podobě občerstvení, kopírovacích služeb nebo finančních prostředků           
věnovala rodina Vojkůvkova 
• všem „bezejmenným“ dobrovolníkům, kteří se zapojili do chodu Sedmikrásky, také           
děkujeme 
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•              Mgr. Ivě Vojkůvkové za velkou podporu, dobré nápady a pohled supervizora kvality 
• za skvělou spolupráci děkujeme zdejšímu církevnímu „souškolí“, především jeho          
řediteli Mgr. Jiřímu Vojáčkovi, zástupcům Mgr. Ivě Štěrbové, Mgr. Ondřeji Boumovi, Ing.            
Janu Trdličkovi, Mgr. Heleně Nerudové a Mgr. Lence Tomášové, ekonomům Ing. Pavle            
Volkové a Ing. Jiřímu Šubrtovi, asistentce ředitele Daně Černé, vedoucí školní družiny Mgr.             
Zuzaně Duffkové, správci budov panu Ing. Františku Lopourovi, panu školníkovi Janu           
Vernerovi a pedagogům Mgr. Heleně Melicharově, Mgr. Editě Bastařové a Mgr. Vítězslavu            
Kutíkovi za podporu a spolupráci 
• J. E. Mons. Janu Vokálovi, PaedDr.h.c., ICLic. Karlu Moravcovi, Mons. Mgr. Janu             
Pasekovi, Mgr. Ing. Zdeňku Novákovi a Mons. Mgr. Pavlu Rouskovi a P. Janu Linhartovi za               
podporu poskytovanou Biskupstvím královéhradeckým 
•              Krajské koordinátorce Sítě pro rodinu, z. s. Ing. Petře Horákové 
 
 

 
 
 
 
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 
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CO SE CHYSTÁ  
 
XVI. Výtvarničení na Hradě  
 
Každá prázdninová středa od 9.00 do 12.00 hodin. 
 
Tato aktivita je pořádána společně s Biskupským gymnáziem, církevní základní školou,           
mateřskou školou a základní uměleckou školou Hradec Králové. Počet míst je omezen na             
minimálně 5 a maximálně 15 tvořících. Je třeba se hlásit přes rezervační systém             
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system nejpozději do pondělí před konkrétní lekcí.       
Pokud se nebudete moci zúčastnit, prosíme o včasnou omluvu. Dospělí hradí 75 Kč, děti od               
5 do 15 let hradí 50 Kč za lekci. Hlídání menších (netvořících) dětí je zdarma. Pomůcky jsou                 
zajištěny. 
 
 

1.7. Keramika - Zahradní dírkovaná keramika  

8.7. Keramika - Zvířátka – ptáčci do zahrádky nebo jako těžítko  

15.7. Výtvarná dílna - Drhání  

22.7. Výtvarná dílna - Kaleidoskop  

29.7. Výtvarná dílna - Mýdlová žínka  

5.8. Keramika – Lodičky, majáky  

2.8. Výtvarná dílna - RECY věci – tvoříme z recyklovatelného         
materiálu – náramky, náušnice, přívěsky 

 

19.8. Keramika - dokončování výrobků, glazování  

26.8. Výtvarná dílna - ZOO - tvoříme z ruliček od toaletního papíru  
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Prázdninové výlety a exkurze 
  
Každé prázdninové úterý a čtvrtek přibližně od 9.00 do 12.00 hodin. 
 
Tradiční prázdninové exkurze a výlety (nejen) pro rodiče s dětmi. Doba trvání je orientační,              
podrobnosti v programu. Změna programu vyhrazena z důvodu nepředvídaných překážek          
na straně partnerských organizací. Sledujte web a FB nebo se předem informujte na             
uvedených kontaktech. Příspěvek pro KRC Sedmikráska na akcích je dobrovolný, jízdné a            
vstupné dle ceníku provozovatele si hradí každý sám. Respektujte pokyny pořadatelů. Za            
každou účast na akci získáváte razítko do prázdninové karty (obdržíte ji na první navštívené              
akci). Budete-li mít alespoň tři razítka, můžete si během září přijít do KRC Sedmikráska pro               
malou odměnu. Na prázdninový program je potřeba se hlásit přes rezervační systém na             
našich webových stránkách: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. 
 
Úterý  30.6. Přírodovědné centrum při ZŠ Bezručova 

Čtvrtek  2.7. Královna ve věži – interaktivní prohlídka Bílé věže pro děti 

Úterý  7.7. GMU – Když se potkají pan Tvar, slečna Linka a paní Barva 

Čtvrtek  9.7. Sférické kino – pásmo dětských naučných filmů 

Úterý 14.7. Dětská železnice na náměstí 5. května v Hradci Králové 

Čtvrtek 16.7. Borova tlapka – ukázka výcviku psa a povídání o myslivosti 

Úterý 21.7. Plachta s výkladem biologa z Muzea východních Čech 

Čtvrtek 23.7. Muzeum východních Čech – Uprostřed Koruny české 

Úterý 28.7. Jízda turistickým vláčkem od Zděné boudy na Mazurovy chalupy 

Čtvrtek 30.7. Dopravní hřiště Třebeš + ukázky práce Městské policie 

Úterý 4.8. Hvězdárna a planetárium 

Čtvrtek 6.8. Lesní den s Městskými lesy Hradec Králové a.s. – Stříbrný rybník 

Úterý 11.8. Knihovna města HK Wonkova ulice – Dobrodružství s Čtyřlístkem 

Čtvrtek 13.8. LZS – prohlídka sanitky a vrtulníku ve FN HK 

Úterý 18.8. Hasičský záchranný sbor 

Čtvrtek 20.8. Technologické centrum HK – seznámení s Ozoboty, ... 

Úterý 25.8. ZOOPARK Stěžery – komentovaná prohlídka 

Čtvrtek 27.8. Divadlo Drak – Architektura kolem nás – interaktivní vycházka 
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Na všech letních výletech máte možnost zakoupit si turistickou vizitku KRC. Dostanete také             
Prázdninovou kartu a do ní na každé akci razítko. Při nasbírání minimálně tří razítek se               
můžete v září těšit na malou odměnu. 
 
 
INFORMACE, PROSBY, VÝZVY 
 
Rezervační systém 
Na exkurze, výlety a výtvarné workshopy se hlaste přes náš rezervační systém na webu:               
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. 
  
 
Úhradu větších částek (členské příspěvky, kurzovné, DK Klubíčko, dovolená) provádějte          
výhradně převodem na účet. Pokyny k platbám jsou uvedeny přihláškách nebo vám je rádi              
sdělíme osobně či mailem. Číslo účtu u Komerční banky je 43-3453310267/0100.  
 

 
 
 
 
DK Klubíčko 
 
Ve školním roce 2020/2021 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 1 200 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. 
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FINANČNÍ PODPORA 
 
Program KRC Sedmikráska je realizován za finanční podpory Ministerstva práce a           
sociálních věcí, Královéhradeckého kraje, Statutárního města Hradec Králové a Biskupství          
královéhradeckého. 
 

 
 
 
 
 
ZÁŘÍ 2020 
 
Den otevřených dveří  
Putování za pokladem 
 
 
 
 
 
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. 6. 2020 

Uzávěrka příštího čísla: 20. 7. 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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