


PODROBNÝ PROGRAM NA ŘÍJEN 
 

Září  
- 

říjen 

2.9.  
- 

31.10. 

Fotografická výstava z archivu KRC Sedmikráska 
Po-Pá: 10-12, 13-15 hod. Ne: 14-16 hod. 
Dovolujeme si Vás pozvat při příležitosti oslav 20 let činnosti naší           
organizace na fotografickou výstavu do kostela Nanebevzetí Panny        
Marie v Hradci Králové. Vstup volný v otevírací době kostela. Přijďte           
se podívat a zavzpomínat si. 

Úterý 1.10. Zpívánky – Od 10.00 do 10.45 hod. 

Středa 2.10. 

Dopolední výtvarná dílna: Pletení z papíru 
Od 10.00 do 12.00 hod. 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. Přihlášení do pondělí 30. září 2019 přes: 
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system 

Odpoledne s kávou 
Od 16.00 do 18.00 hodin. Zveme Vás na exkurzi a povídání o kávě,             
o historii jejího pěstování, výroby a samotné přípravy. O kávu je           
potřeba se starat. Dozvíte se, jak kávu správně nakoupit, umlet a           
uchovat. Exkurze bude probíhat přímo v rodinné pražírně kávy         
LamCafé (Tomkova ulice 188/1). Součástí programu bude ukázka        
pražení i degustace espressa a ledové kávy se zmrzlinou a          
šlehačkou. V obchodě LamCafé budete mít možnost koupit si i          
čerstvou balenou kávu domů. Sraz v 15.45 hod. v KRC          
Sedmikráska. Je třeba se přihlásit do pondělí 30. září 2019 přes           
rezervační systém na našem webu. Hradí se jednotné vstupné: 100          
Kč za osobu. Hlídání dětí zajištěno v herně KRC Sedmikráska. 

Čtvrtek  3.10. 

Vařme jinak: Podzim na talíři 
Od 10.00 do 12.00 hodin. Tentokrát budeme s Mgr. Martinou          
Vrbickou vařit povzbuzující mrkvovou polévku, křupavé karbanátky z        
dýně a z červené čočky a hruškový dezert. Je třeba se přihlásit do             
středy 2. října 2019 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system


 

Sobota 5.10. 

Ruční práce: Tkaní (dokončování výrobků) 
Od 9.00 do 12.00 hod. 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. Přihlášení do čtvrtka 3. října 2019 přes            
rezervační systém na našem webu. 

 
 

Úterý 8.10. 
Malovánky – Podzimní jablíčka 
Pomůcky zajištěny. Od 10.00 do 10.45 hod. 

Středa 9.10. 

Kavárnička (nejen) pro dříve narozené 

Od 10.00 do 12.00 hod. Křesťanské rodinné centrum Sedmikráska,         
z. s. srdečně zve všechny zájemce na úvodní setkání v rámci Klubu            
prarodičů a seniorů. S sebou vezměte oblíbený recept nebo něco na           
ochutnání. Další setkávání se plánuje na první středy 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.  

Podvečerní dobročinná výtvarná dílna: Decoupage 
Od 16.00 do 18.00 hod. Pomůcky zajištěny.  Hlídání mladších dětí je 
zajištěno. Lektorka Mgr. Jana Koutníková. Příprava na dobročinný 
bazárek. Přihlášení do pondělí 7. října 2019 přes: 
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system 

Čtvrtek 10.10. 
Duchovní program s P. Benkem. Od 10.00 do cca 11.00 hod.  
Od 9.30 možnost přijmout svátost smíření.  
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Úterý 
- 

Pátek 

15.10 
-  

18.10. 

Bazárek podzimního a zimního dětského oblečení 
Příjem věcí: Úterý 15. října 2019 od 8.00 do 18.00  hodin. 
Prodej věcí: Středa 16. října 2019 od 8.00 do 18.00 hodin. 
Možnost výhodně prodat a nakoupit podzimní a zimní dětské         
oblečení (do vel. 164), dětskou obuv (do vel. 38), hračky, knížky,           
sportovní potřeby, těhotenské oblečení a potřeby pro kojení.        
Objemné věci (kočárky, kola...) lze nabízet pouze formou písemného         
inzerátu. Nepřijímáme šatstvo do charitní sbírky s výjimkou adresné         
pomoci v rámci projektu Sedmikráska pomáhá. Manipulační       
poplatek je 2 Kč za nabízenou věc, z prodaných věcí si účtujeme            
15%. Výnos bude použit na provoz KRC Sedmikráska. Výdej         
neprodaných věcí: Čtvrtek 17. října 2019 16.00 až 18.00 hodin a           
Pátek 18. října 2019 7.00 až 9.00 hodin. 

Neděla 20.10. 

Drakiáda 
Kdykoliv od 15.00 do 17.00 hodin. Zveme Vás na zábavné rodinné           
odpoledne na louce u „panelky“ z Moravského Předměstí na Nový          
Hradec Králové. Čeká nás pouštění draků a zajímavé úkoly s dračí           
tématikou. Místo je v dosahu MHD (konečná zastávka autobusů         
č. 20, 23, 24, 33 a trolejbusů č. 4 a 27 Pod Strání nebo zastávka               
trolejbusů č. 1 a 2 Nový Hradec Králové), cesta bude značena           
letáčky. Vstupné dobrovolné. 

Pondělí 21.10. Maminec – setkání s tvorbou programu.Od 15.30 hod . 

Úterý 22.10. 
Malovánky – Barevný les 
Pomůcky zajištěny. Od 10.00 do 10.45 hod. 

Středa 23.10. 

Masáže MaMi – pro dospělé i miminka. Od 10.00 do 12.00 hod.            
Vstupné: 100 Kč za masáž + pobytné (nečlen/ka 40 Kč, člen/ka 20            
Kč, člen/ka Plus 0 Kč). Hlídání dětí je zajištěno. Přihlášení do            
pondělí 21. října 2019 přes: 
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. 
 
Podvečerní keramika: Zdobený talíř  

Od 16.00 do 18.00 hod. 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. Hana 
Panchártková. Přihlášení do pondělí 21. října 2019 přes: 
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system 
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Čtvrtek 24.10. 

Aby škola „nebolela“ aneb Jak se správně učit 
Čtvrtek 24. října 2019 od 10.00 do 12.00 hodin.  
Zveme Vás na přednášku Mgr. Ludmily Valešové o základních         
metodách učení. Dozvíte se, jak pracovat se svojí pamětí, jak          
zapojit při učení všechny smysly nebo jak moc je důležitý pravidelný           
režim. Je třeba se přihlásit do pondělí 21. října 2019 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. 
 

 
 
Pondělí 28.10. Státní svátek. KRC i DK Klubíčko má zavřeno. 
Úterý 

- 
Pátek 

29.10. 
-  

1.11. 
KRC i DK Klubíčko má z provozních důvodů zavřeno. 

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

 
 

 
 
 
PRO DĚTI 

 
Básnička: Podzim 

Na mezi usnul slunce stín, přikryl se vůní kopretin. 

Šípek už přestal zimou píchat, i křeček začal trochu kýchat.   

Vítr vzal housle pod bradu,  začal hrát svoji baladu 

o tom, že léto končí.  

zdroj: wiki.rvp.cz 

https://wiki.rvp.cz/Sborovna/5Pripravy_na_vyuku/1.Predskolni_vzdelavani/Kopretina_%c4%8dte_d%c4%9btem_aneb_%c4%8dten%c3%a1%c5%99sk%c3%a1_gramotnost_v_M%c5%a0
https://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/P%c5%99%c3%adroda/Ke%c5%99e/%c5%a0%c3%adpek
https://wiki.rvp.cz/Knihovna/Aktivity_do_v%c3%bduky/%c4%8clov%c4%9bk_a_jeho_sv%c4%9bt/P%c5%99%c3%adrodov%c4%9bdn%c3%a9_k%c5%99e%c4%8dkoviny_1
https://wiki.rvp.cz/Kabinet/Audio/Hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroje/Housle
https://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/ZZNetridene/Sm%c4%9bry_(liter%c3%a1rn%c3%ad%2c_v%c3%bdtvarn%c3%a9%2c_filosofick%c3%a9)



