


SLOVO NA ÚVOD 
  
Milé čtenářky, milí čtenáři, 

začal nám nový rok. Přejeme vám mnoho zdraví, klidu a rodinné pohody. S             
novým rokem začíná i v Sedmikrásce něco nového. Opět vás čeká pravidelný            
program i zajímavý aktuální program, který se každý měsíc mění. V           
pravidelném programu nově nabízíme Coworking. Stále se bude konat         
Kavárnička (nejen) pro dříve narozené - neostýchejte se k nám přivést seniory            
nebo lidi, kteří si mohou doma připadat osamělí, moc rádi je u nás uvítáme,              
posedíme s nimi u kávy nebo čaje a vytvoříme jim program přesně na míru.              
Zdraví je pro život člověka jednou z nejzásadnějších hodnot, proto vás hned se             
začátkem nového roku čeká několik důležitých přednášek právě na téma          
zdraví včetně oblíbeného Vařme jinak. Lednovou pohádku letos nahradí         
atraktivní program sférického kina - přijďte s dětmi na promítání filmu ve            
speciální kopuli. 

                                                                                                Radka Hübnerová 
 
 
NOVĚ V PRAVIDELNÉM PROGRAMU: 
 
 
"Coworking" v KRC Sedmikráska 
 
KRC Sedmikráska nově nabízí od ledna do června 2020  sdílený prostor pro 
samostatnou práci.  
Kdy? 
Ve středu 8.00 – 10:00 hodin nebo v pátek 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 možné se hlásit přes 
rezervační systém na našem webu, telefonicky nebo emailem. 
CENA - členka 90 Kč/ hodinu, nečlenka 100 Kč/ hodinu 
CENA - s hlídáním dětí - členka 150 Kč/ hodinu, nečlenka 160 Kč/ hodinu 
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MALÉ OHLÉDNUTÍ 
 
Vánoční dobročinný bazar 
 
V neděli 1. prosince 2019 a následně až do vánočních svátků byla v KRC              
Sedmikráska možnost nakoupit si nejen "pod stromeček" drobnosti z dílny          
členek a přátel centra. Na výběr byly například háčkované a korálkové vánoční            
ozdoby, svícny a svíčky, šité jehelníčky, decoupage květináče, "recy" bloky,          
drobné šperky, přívěsky ke klíčům, háčkované hračky... Velmi si vážíme          
ochoty a zručnosti těch, kdo přispěli svými výrobky, a děkujeme také všem            
nakupujícím. Naši činnost jste podpořili částkou 1 170 Kč, za kterou pořídíme            
sportovní vybavení na nedělní akce.  
 

Iva Vojkůvková 
 
Vařme jinak: Zdravé vánoční recepty 
 
Také předvánoční setkání ve čtvrtek 5. prosince 2019 s paní Mgr. Martinou            
Vrbickou bylo velmi zajímavé a všichni zúčastnění se velmi těšili na zdravé            
vánoční recepty. Vánoční menu jsme tedy začali hrachovou polévkou,         
vyzkoušeli jsme si nepečené kuličky a čokoládové pralinky. Zajímavé povídání          
o zdravých potravinách jsme si ještě zpestřili vynikajícím vánočním punčem.          
Dopoledne opět uteklo jako voda a už teď se opravdu moc těším na další              
setkání nazvané Novoroční detox. 

Lída Valešová 
 
Setkání s Mikulášem 

Letos poprvé si Sedmikráska pozvala Mikuláše přímo na čtvrteční         
odpoledne 5. prosince. Pro děti byly opět připraveny andělské úkoly, tvoření i            
malé občerstvení. V komornějším prostředí měl každý dostatek času se s           
Mikulášem seznámit, zazpívat mu, popovídat si a překonat počáteční obavy.          
Nakonec dostaly děti od andílka za odměnu nadílku a všichni se již po tmě              
vydali domů. 

Lída Valešová 
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Vánoční posezení  
 
Blížící se Vánoce jsme si připomněli i my v Sedmikrásce, a to hned dvakrát.              
Ve středu 18. prosince odpoledne a ve čtvrtek 19. prosince dopoledne. U            
svátečně prostřeného stolu nechybělo nic, co k Vánocům patří - horký čaj,            
voňavá káva, vánoční cukroví, drobné dárečky a sváteční nálada. Děti z           
Klubíčka si pro své nejbližší připravily malé vystoupení, na které si samy            
vyrobily hudební nástroje.  
Děkujeme všem, kteří se na přípravách vánočního dopoledne podíleli.  
                                                                                                   Jana Koutníková 
 
 
CO SE CHYSTÁ  
 
Kavárnička (nejen) pro dříve narozené 
Středa 8. ledna 2020 od 10.00 do 12.00 hodin. 
Křesťanské rodinné centrum Sedmikráska, z. s. srdečně zve všechny zájemce          
na setkání v rámci Klubu prarodičů a seniorů. S sebou vezměte oblíbený            
recept nebo něco na ochutnání. Další setkávání se plánuje na jednu středu v             
měsíci a 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/ky 40 Kč, člen/ky 20 Kč. 

Štítná žláza v těhotenství a po porodu 
Středa 8. ledna 2020 od 16.00 do 18.00 hodin. 
Přednáška se bude zabývat problematikou poruch funkce štítné žlázy v          
těhotenství, velmi diskutované možnosti screeningu poruchy funkce v prvním         
trimestru, zvýšenou potřebou hormonů štítné žlázy v těhotenství a jodu v           
těhotenství i po porodu. Konečně možností poruchy po porodu, takzvané          
poporodní tyreoiditidy. Přednášet bude prof. MUDr. Jan Čáp, CSc. – vedoucí           
endokrinologie IV. interní kliniky LF UK a FN HK. Je třeba se přihlásit do              
pondělí 6. ledna 2020 přes rezervační systém na našem webu. Hradí se            
vstupné: nečlen/ky 90 Kč, člen/ky 70 Kč, člen/ky Plus 50 Kč, studenti a senioři              
50 Kč. Hlídání dětí zajištěno. 
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Vařme jinak: Novoroční detox  
Čtvrtek 9. ledna 2020 od 10.00 do 12.00 hodin. 
Seminář s paní Mgr. Martinou Vrbickou. Naše povánoční menu začneme          
mrkvovou polévkou se zázvorem a zeleninovým chilli con carne. Sladkou          
tečkou bude tvarohový dezert. Je třeba se přihlásit do středy 8. ledna 2020             
přes rezervační systém na našem webu. 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. 
 
 
Filmy pod kopulí 
Neděle 19. ledna 2020 od 16.00 hodin. 
Zveme vás do tělocvičny Církevní základní školy na promítání dětských filmů           
ve Sférickém kině. Vstupné: děti od 3 let a dospělí 70 Kč za osobu, hlídání               
menších dětí je zajištěno zdarma. Je třeba se přihlásit přes rezervační           
systém na našem webu do pátku 17. ledna 2020, kde můžete také dle věku              
svého dítěte vybrat preferovaný film. Téma promítání může být rovněž          
upřesněno přímo na místě s pracovníkem sférického kina podle momentální          
aktuální nabídky. 
 
 
Bylinky a masti při nachlazení (aneb jak si přírodně pomoci v nemoci) 
Středa 22. ledna 2020 od 16.00 do 18.00 hod.  
Období zimy s sebou většinou nese zvýšený výskyt kašle a rýmy nebo angíny,             
někdy přichází i teploty. Probereme, jaké bylinky můžeme použít v prevenci a            
jaké bylinky, když už nemoc propukla. Dozvíte se mnoho nového o zpracování            
a kombinování bylinek do čajů a kromě toho si povíme i o hydrolátech,             
éterických olejích. Poradíme vám, jak si vyrobit tinkturu nebo bylinkový sirup.           
Vše o tom, co pomůže tělu se samo s nemocí vypořádat, vám prozradí             
lektorka Šárka Gia (www.sarkagia.cz). Je třeba se přihlásit do pondělí 20.           
ledna 2020 přes rezervační systém na našem webu. Hradí se vstupné:           
nečlen/ky 90 Kč, člen/ky 70 Kč, člen/ky Plus 50 Kč, studenti a senioři 50 Kč.               
Hlídání dětí zajištěno. 
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Interiérový redesign – proměna interiéru šetrná k životnímu prostředí 
Čtvrtek 23. ledna od 10.00 do 12.00 hodin.  
Chcete se dozvědět, jak proměnit starý nábytek na nový (renovace), o           
možnosti vhodných kombinací barev a vytvoření harmonického celku nebo jak          
tmavý interiér prosvětlit? Zajímá vás, jak redukovat věci a co je úklid dle Maria              
Kondo? Čeká na vás také praktická ukázka výroby (renovace) doplňků,          
malovaných obrazů nebo fotoobrazů. Na tyto a mnohé další otázky si           
odpovíme na přednášce Ing. Markéty Sedláčkové. Je třeba se přihlásit do           
středy 22. ledna 2020 přes rezervační systém na našem webu. Hradí se            
vstupné: nečlen/ky 90 Kč, člen/ky 70 Kč, člen/ky Plus 50 Kč, studenti a senioři              
50 Kč. Hlídání dětí zajištěno.  
Více informací na: (www.ing-marketa-sedlackova.cz) 
 
 
Oční vady u dětí 
Středa 29. ledna 2020 od 16.00 do 18.00 hodin.  
Zajímá vás, jaké oční vady jsou u dětských pacientů nejčastější a co bývá             
jejich příčinou? Existuje prevence a od jakého věku lze u dětí zrak vyšetřit?             
Nebo se chcete dozvědět, jak pečovat o dítě s tupozrakostí nebo šilháním? Na             
tyto a mnohé další otázky si odpovíme na přednášce Mgr. Renáty           
Papcunové. Je třeba se přihlásit do pondělí 27. ledna 2020 přes rezervační            
systém na našem webu. Hradí se vstupné: nečlen/ky 90 Kč, člen/ky 70 Kč,             
člen/ky Plus 50 Kč, studenti a senioři 50 Kč. Hlídání dětí zajištěno. 
 
 
Začínáme s Low carb  
Čtvrtek 30. ledna 2020 od 10.00 do 12.00 hodin. 
Zajímá vás, co je nízkosacharidové (LOW CARB) stravování? Jak funguje a 
proč by vás mělo zajímat? Nebo se chcete dozvědět co a kdy jíst a jak to 
chutná? Na tyto a mnohé další otázky si odpovíme na přednášce Mgr. 
Ludmily Valešové. Je třeba se přihlásit do pondělí 27. ledna 2020 přes 
rezervační systém na našem webu. Hradí se vstupné: nečlen/ky 90 Kč, člen/ky 
70 Kč, člen/ky Plus 50 Kč, studenti a senioři 50 Kč. Hlídání dětí zajištěno. 
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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 a čtvrtek 8.00 – 12.00 hodin 
 
Klub rodičů kojenců a batolat: 
úterý, středa a pátek 9.00 – 12.00 hodin 
 
Klub rodičů předškolních a školních dětí: 
úterý   15.00 – 16.00 hodin 
středa 16.00 – 18.00 hodin (2x měsíčně) 
čtvrtek 15.00 – 16.30 hodin 
 
Klub prarodičů a seniorů: 
pondělí 11.00 – 12.00 hodin 
středa 16.00 – 18.00 hodin (2x měsíčně) 
středa 10.00 – 12.00 hodin (1x měsíčně) 
 
 
INFORMACE, PROSBY, VÝZVY 
 
 
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.  
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Rezervační systém 
 
Na přednášky, keramiku a výtvarné dílny se hlaste přes rezervační systém na            
našem webu: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system  
Akce se bude konat při přihlášení minimálně 4 účastníků. 
 
 
DK Klubíčko 
 
Ve školním roce 2019/2020 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 8.00 do 12.00 hodin (změna vyhrazena).             
Cena 900 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. 
 
 
ROZINKA 
 
Sedmikráska se pustila do tzv. Rozcestníku interaktivních křesťanských akcí pro          
celou rodinu s názvem ROZINKA. Jde o web, na kterém je tematicky zaměřený             
sdílený kalendář. Na web mají přístup organizátoři, mohou vkládat své akce a            
budou mít zároveň přehled o akcích ostatních organizátorů. Doufáme, že to           
pomůže lepší organizaci a vzájemné informovanosti a že se zabrání tomu, aby se             
akce zbytečně kryly a návštěvníci museli vybírat, kterou oželí. Události na           
sdíleném kalendáři uvidí také veřejnost, takže návštěvníci budou mít lepší přehled           
o tom, kam se dá v Hradci Králové s rodinou vyrazit. Zatím půjde o zkušební               
provoz. Mrkněte na: www.rozinkahk.webnode.cz 
 
 
DĚKUJEME 
 
Poděkování za Vánoční dobročinný bazar: 
Se zajímavým nápadem na podporu činnosti KRC Sedmikráska přišla Iva          
Vojkůvková. Milé vánoční drobnosti vyrobili a k prodeji nabízeli Madlenka  
Meclová, Charlota, Klárka a Tomík Pácalovi, Iva a Emma Vojkůvkovy,          
Madlenka a Lída Valešovy, Věra Marešová, Alena Zezulková a Jana          
Koutníková, která ve spolupráci s Lídou Valešovou a Eliškou Meclovou          
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připravila občerstvení do Dobročinné kavárny a podílela se na organizaci celé           
akce. Děkujeme za podporu. 
 
Poděkování za Setkání s Mikulášem: 
O obsah mikulášských balíčků se zasloužily Ludmila Valešová a Jana 
Koutníková. 
Brambory nám do balíčků sponzorsky „nadělil“ Smetanův statek, uhlí Centrum 
volného času Kunčice. 
Balení se ujala Ludmila Valešová. 
Role Mikuláše se zhostil pan Vítězslav Kutík, kterého doprovázela bytost 
nebeská Lucie Březinová  i bytost pekelná Magdalena Valešová, které také 
pomohly  s přípravou občerstvení, se zajištěním celé akce  a se závěrečným 
úklidem. Děkujeme.  
 
Výroba a roznáška vánočních přání 
I letos  jsme popřáli požehnané svátky vánoční  našim přátelům, příznivcům, 
spolupracujícím partnerům i spřáteleným organizacím na ručně vyrobených 
přáníčkách. 
Námět vánočního přáníčka a text vybrala Jana Koutníková. Na jeho finální 
podobě pracovaly Radka Hűbnerová a Hana Panchártková.  Na jeho výrobě 
se pak také podíleli : Charlota, Tomík a Klárka Pácalovi, Lenka Zobačová, Iva 
a Emma  Vojkůvkovy. Za vytištění štítků s adresami děkujeme Janě 
Koutníkové. Naše velká pochvala patří všem, kdo se zasloužili o to, aby se 
vánoční přáníčka dostala do rukou správných adresátů.  
 
Neexistují slova, kterými by se daly popsat radost, úžas, překvapení i dojetí v 
očích lidí, kteří byli obdarováni sedmikráskovým Ježíškem.  
Za inspiraci na originální dárek pro naše milé přátele v podobě vánočního piva 
děkujeme Ivě Vojkůvkové. Pro Sedmikrásku ho uvařil a etiketu navrhl Rodinný 
pivovar 713 se sídlem v Hradci Králové.  Děkujeme. 
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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. 
 

 
 
 
 
TŘI KRÁLOVÉ 

Mnoho dětí na světě zná příběh o Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. 
Podle legendy to byli králové z Východu, v Bibli jsou však nazýváni 

mudrci, protože byli velmi učení. Vyznali se v mnohých vědách i 
uměních a zřejmě toho hodně věděli o hvězdách. 

Před dvěma tisíci lety tito tři mudrci poznali, možná právě podle hvězd, 
že na západ od jejich království se má brzy narodit nový a velmi mocný 

král. Mudrci se mu chtěli poklonit a přinést mu dary. Naložili proto 
největší drahocennosti své doby – zlato, kadidlo a myrhu - na velbloudy 

a slony a vydali se na dalekou cestu. Ve dne pražilo horké slunce, 
karavana proto putovala i v noci a mudrci hledali cestu podle postavení 

hvězd na noční obloze. 

Nová hvězda, která oznamovala narození velkého krále, zazářila náhle 
velmi jasně nad velikým městem Jeruzalémem, jako by je vedla. Tři 

mudrci se zaradovali, vstoupili do města a spatřili jeho nádherné domy a 
paláce. Domnívali se, že právě v nich by mohli narozeného krále najít. 

Hvězda však nezůstala stát, ale vedla je dál. Opustili tedy Jeruzalém a v 
něm i zlého krále Heroda. Ten byl jejich příchodem velmi znepokojen, a 

jakmile zaslechl, že hledají nového krále, začal okamžitě přemýšlet o 
tom, jak se ho zbavit. Mudrci mezitím putovali dál za hvězdou. Vedla je 

k městu Betlému. 

Ale i Betlém zanechali za sebou. Hvězda, která je až dosud vedla, se 
totiž zastavila až v polích za městem. Zářila nad místem, kde Josef s 
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Marií našli útočiště a kde teď společně opatrovali narozeného Ježíše. 
Kašpar, Melichar a Baltazar byli u cíle. Vešli dovnitř, do obyčejné stáje, 

padli na zem a klaněli se maličkému dítěti v jeslích, protože věřili, že 
bude velikým králem. Předložili mu své vzácné dary a velmi se radovali. 

Plni této radosti se pak vraceli do svých domovů, do Núbie, do Tarsu a 
do Sáby. Chystali se vyprávět o novém králi, který se právě narodil a 

kterému se přišli poklonit. Králi Herodovi však zprávu nepodali. Ve snu 
se jim totiž zjevil anděl a dal jim pokyn, aby se do své země vrátili jinou 

cestou. 

 
OMALOVÁNKA 
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ÚNOR 2020: 
 
Vařme jinak: Zima na talíři, Týden manželství, 12. masopust pro celou rodinu, 
Připravenost a zralost dítěte (i rodiče) na vstup do školy 
 
 
 
Přijďte se za námi podívat 
 
Scházíme se každý všední den v prostorách KRC Sedmikráska v budově CZŠ. 
 
Otevírací doba centra je dle pravidelných aktivit. Začátky aktivit dle programu. 
Úřední hodiny provozní 8.30 - 9.30 hod. 
Přezůvky s sebou! 
 
 
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:http://www.sedmikraskahk.com/  
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. 12. 2019 

Uzávěrka příštího čísla: 20. 1. 2020 
Vydavatel: KRC Sedmikráska, z.s. 

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

Zapsáno do evidence periodického tisku: MK CR E 14953 
Sestavila: Mgr. Radka Hübnerová  

Jazyková spolupráce: Mgr. Jana Koutníková 
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