


SLOVO NA ÚVOD 
  
Milé čtenářky, milí čtenáři, 
ani jsem si nestačila všimnout, kdy na stromech začalo padat listí, ale už je to               
tu. Stromy máme holé a před námi je listopad. Sedmikráska stále ještě slaví             
dvacetiny, a tak nás čeká jedna z posledních narozeninových akcí. Bude to            
Vánoční dobročinný bazar, do kterého se můžete zapojit i Vy! Tradiční           
podzimní akce, jako jsou Drakiáda a Bazárek, se opět i díky Vám krásně             
vydařily. V listopadu chystáme velmi zajímavé psychologické přednášky        
v rámci Týdne vzdělávání dospělých. A jelikož se blíží i čas vánoční, nemůže             
chybět oblíbená Adventní rodinná dílna. Každou první středu v měsíci pro Vás            
otevíráme Kavárničku (nejen) pro dříve narozené, tak se přijďte ohřát, vypít si            
čaj nebo kávu a popovídat si o tom, co Vás zajímá. Těšíme se! 
 
                                                                                                Radka Hübnerová 
 
MALÉ OHLÉDNUTÍ 
 
Fotografická výstava 
Během celého roku 2019 si připomíná Sedmikráska 20 let své činnosti. V            
rámci oslav tohoto výročí zveme všechny zájemce na fotografickou výstavu          
z archivu KRC Sedmikráska, která probíhá v kostele Nanebevzetí Panny          
Marie. Její návštěvníci si mohou zavzpomínat na čas strávený se          
Sedmikráskou a také se seznámit s jejím bohatým programem. Výstava          
probíhá už od července a protože se velmi líbí, byla prodloužena do adventu.  

  
 Lída Valešová 

 
Odpoledne s kávou 
Ve středu 2. října 2019 jsme se v hojném počtu zúčastnili exkurze do rodinné             
pražírny kávy LamCafé v sousední Špitálské ulici. Zatímco jsme popíjeli         
espreso z Brazílie, majitel Patrik Lamka nám vyprávěl, jak se k pražení kávy           
dostal a o cestě kávového zrna z keříku kávovníku až do šálku. Následovala            
ukázka pražení kávy, aby byla přesně podle jejich představ. Exkurzi jsme           
zakončili ledovou kávou, během níž pan Lamka odpovídal na naše dotazy.           
Exkurze i káva byly výtečné. Tímto děkujeme Patriku Lamkovi i jeho partnerce            
Lence Zobačové za chvíle příjemně strávené nad šálkem kávy.  
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Touto exkurzí jsme si připomněli a zároveň oslavili Mezinárodní den kávy,           
který se slaví po celém světě.  

Veronika Benešová  

Vařme jinak: Podzim na talíři 
Druhé setkání s paní Mgr. Martinou Vrbickou ve čtvrtek 3. října 2019 bylo             
tentokrát věnováno podzimu. Uvařili jsme si povzbuzující mrkvovou polévku         
se zázvorem a cizrnou, která nejen výborně chutnala, ale také mocně zahřála.            
Dalším chodem byly křupavé karbanátky z dýně a z červené čočky a nakonec             
hruškový dezert. Dozvěděli jsme se, jak připravit korpus z dýňového pyré,           
ochutit tvaroh strouhanou hruškou bez zbytečného přidávání cukru a naučili          
jsme se hrušky také zkaramelizovat. Dopoledne opět uteklo jako voda a moc            
se těším na další setkání, tentokrát věnované pohance. Děkujeme. 

 
Lída Valešová 

 
Kavárnička (nejen) pro dříve narozené 
Ve středu 9. října 2019 se v Sedmikrásce konal program s názvem            
Kavárnička (nejen) pro dříve narozené. Moje maminka se tohoto setkání          
zúčastnila a soudě podle jejího nadšeného ohlasu to bylo setkání opravdu           
povedené. Bohužel, snad proto, že šlo o setkání první, nebylo účastníků           
mnoho, ale máma strávila v Sedmikrásce krásný čas naplněný povídáním a           
smíchem, který jí dal úplně zapomenout na zdravotní a jiné trable, které ji v tu               
dobu tížily. Přejeme s maminkou této tradici, nově založené v Sedmikrásce,           
dlouhý život a mnoho spokojených návštěvníků. Děkujeme za výbornou kávu i           
příjemně strávené chvíle.  
 

Petra Kotásková 
 
Bazárek podzimního a zimního dětského oblečení 

Příjem:   úterý 15. října 2019   8.00 – 18.00 

Prodej:  středa 16. října 2019   8.00 – 18.00 

Vyúčtování a úklid:  čtvrtek 17. října 2019   8.00 – 12.00 
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Výdej:  čtvrtek 17. října 2018   16.00 – 18.00 

 pátek 18. října 2018             7.00 – 9.00 

Statistika:   

Prodávalo:  34 lidí 

Počet položek:  1008 

Prodáno položek:  309 

tj. z celkového množství 31 % 

Prodáno  za:  15.535,00 Kč 

 

Výtěžek:    

 manipulační poplatky  2.016,00 Kč 

15% z tržby pro KMC (zaokrouhleno) 2.336,00 Kč 

dobrovolný příspěvek + prodej věcí     
věnovaných pro KRC 

                                                              820,00 Kč 

Celkem: 5.172,00 Kč 

 Děkujeme všem za pomoc. 
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Drakiáda 
Krásnou sluneční neděli 20. října 2019 jsme prožili ve fantazii plné draků, kdy             
jsme zachraňovali princezny skolením draka, jinému drakovi jsme zase         
pomohli s výzdobou jeho ocásku barevnými korálky. Další drak nás poprosil o            
pomoc se sbíráním poztrácených dračích vajíček a vyzkoušeli jsme si i dračí            
slalom. Poznávání draků probíhalo již s pomocí maminky. Všechny úkoly jsme           
nakonec splnili a mohli pustit do světa i draka vlastního. Škoda jen, že ke konci               
již tolik nefoukal vítr, aby si i náš drak mohl prohlédnout celou akci seshora.              
Těšíme se zase za rok. 
 

Herbík s mamkou 
 
 
Aby škola “nebolela” aneb jak správně učit 
Ve čtvrtek 24. října 2019 dopoledne jsme se v prostorách Sedmikrásky sešly            
na přednášce Mgr. Ludmily Valešové "Aby škola nebolela". Nejdříve nám          
vysvětlila, jak paměť funguje, jaké druhy paměti existují a jaký je mezi nimi             
rozdíl. Dozvěděly jsme se, k čemu slouží paměťové techniky, že si díky nim             
můžeme snáz zapamatovat a uložit informace, vylepšit si svoji pozornost i           
soustředění. Některé jsme si i vyzkoušely. Například jsme se snažily          
zapamatovat si poměrně dlouhý nákupní seznam. Pod vedením paní Lídy se           
nám to hravě povedlo. Přednáška pro mě byla rozhodně přínosná, neboť jsem            
ještě ten večer pomáhala své dceři s učením dějepisu. Paměťové techniky           
nám práci  usnadnily a zpříjemnily i celý proces učení. Lído, děkujeme.  
  

      Kateřina  Bláhová 
 
 
CO SE CHYSTÁ  
 
Kavárnička (nejen) pro dříve narozené 
Středa 6. listopadu 2019 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 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             
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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. 

Přátelské odpoledne v KMHK (Wonkova ulice)  
Středa 6. listopadu 2019 od 15.00 do 18.00 hodin. 
Členové komunitního plánování sociálních služeb pro rodiny s dětmi a mládež 
si pro vás v dětském oddělení U velryby připravili odpoledne plné her a 
zábavy. Čekají na vás interaktivní soutěže, workshopy, deskovky a losování o 
pěkné ceny. Vstup v čarodějnickém převleku vítaný. Pořádáno s PODPOROU 
MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ. Vstup volný. Odpolední program KRC se 
nekoná.  

Vařme jinak: Pohanka 
Čtvrtek 7. listopadu 2019 od 10.00 do 12.00 hodin. 
Tentokrát budeme s Mgr. Martinou Vrbickou vařit pohanku na nejrůznější          
způsoby. Čeká nás: zeleninová polévka s pohankou, pohankový kuba a na           
závěr pohankové lívanečky. Je třeba se přihlásit do středy 6. listopadu 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. 

Týden vzdělávání dospělých 
V termínu od 11. do 15. listopadu 2019 se  v prostorách Úřadu práce ČR v 
Hradci Králové a v sídlech jednotlivých zapojených subjektů uskuteční 
interaktivní semináře, ukázkové hodiny a zážitkové workshopy, bude možnost 
se zaměstnavateli nahlédnout do zákulisí fungování firem, vyzkoušet nové 
dovednosti v praxi, setkat se se zajímavými lidmi. Svoji nabídku bude i letos 
prezentovat  KRC Sedmikráska, a to programem nazvaným Chcete mluvit v 
cizím jazyce a při tom mít zajištěné hlídání dětí? Jde o ukázkové hodiny výuky 
cizích jazyků. Více informací naleznete na: web.uradprace.cz, 
www.tydnyvzdelavani.cz, www.kr-kralovehradecky.cz. 

Jak posílit JEDINEČNOST u sebe i našich dětí  
Středa 13. listopadu  2019 od 16.00 do 18.00 hodin. 
Svou jedinečnost máme zakódovanou v těle již při svém narození. Díky 
výchově, vlivu společnosti a okolí s ní však často ztrácíme kontakt. A protože 
sami nejsme v kontaktu se svou jedinečností, nemůžeme ji předat ani našim 
dětem. Zveme Vás na přednášku o JEDINEČNOSTI, o tom, jak ji nalézat a 
předávat dál. Přednáší Mgr. Petra Čechová. Je třeba se přihlásit do pondělí 
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11. listopadu  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. 

Mindfulness 
Čtvrtek 14. listopadu  2019 od 10.00 do 12.00 hodin. 
Workshop s lektorem Michalem Dvořákem. Mindfulness je typ mentálního         
tréninku, který nám pomáhá lépe a rychleji regulovat stres, negativní emoce či            
zastavit opakující se myšlenky. Díky tomu máme možnost být více „nad věcí“ a             
mít osobní i pracovní život více ve svých rukou. Jedná se o vědecký přístup,              
který vznikl v roce 1979 na UMASS Medical School a je podpořen mnohými             
výzkumy. Na workshopu se dozvíte, co to je mindfulness a jaké má výhody.             
Dále se prakticky seznámíte s několika cvičeními mindfulness. Workshop je          
postaven na vlastní zkušenosti. Vše si aktivně vyzkoušíte a poté se k tomu             
vrátíme ve společné diskuzi. Součástí workshopu jsou i teoretické vstupy k           
daným tématům, které celou diskuzi zasazují do širšího rámce a poskytují           
potřebné informace. Pro více informací o tom, co je mindfulness, doporučuji           
navštívit web: www.bemindful.cz. Je třeba se přihlásit do neděle         
10. listopadu 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. 

Koncert ZUŠ Habrmanova: Z pohádky do pohádky 
Čtvrtek 21. listopadu 2019 od 09.30 do 10.30 hodin. 
Koncert malých muzikantů pro děti předškolního věku v koncertním sále ZUŠ 
Habrmanova, začátek v 9.30 hodin (sraz v 9.15 hodin v ZUŠ). Nebojte se přijít 
s malými posluchači, mají jedinečnou možnost zúčastnit se hudebního 
vystoupení určeného jen pro ně a prohlédnout si různé hudební nástroje. 
Délka cca 60 min. Vstupné 10 Kč za dítě. 

Adventní rodinná dílna aneb Adventní věnec dvakrát jinak 
Neděle 24. listopadu 2019 od 15.00 do 17.00 hodin. 
Připravili jsme pro Vás: zdobení adventních věnců – přírodních a perníkových,           
drátěnou ozdobu na stromeček, vánoční závěs na dveře, dětský adventní          
kalendář. Na závěr žehnání věnců ( P. M. Benko). Hlídání menších dětí            
v herně zajištěno. Hradí se 200 Kč za jeden zelený korpus na přírodní věnec              
a přiměřené množství zdobícího materiálu, 200 Kč za jeden perníkový věnec.           
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Nebude chybět ani malé občerstvení.Je třeba se přihlásit do pondělí          
18. listopadu 2019 přes rezervační systém na našem webu.  

Feuersteinovo instrumentální obohacování 
Středa 27. listopadu  2019 od 16.00 do 18.00 hodin. 
Metoda přináší umění vytvořit si strategii řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, 
postupně odstraňuje z naší práce impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí 
vyjadřování a respektování jiného názoru a pomůže nám lépe se orientovat ve 
vlastním životě.  Zveme Vás na vzorovou hodinu metody FIE s lektorkou 
Mgr. Michaelou Šimákovou. Je třeba se přihlásit do pondělí 18. listopadu 
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. 

Uchovat radost: Adventní zastavení a duchovní obnova pro učitele a 
rodiče na Biskupském gymnáziu 
Sobota 30. listopadu 2019 od 09.00 hodin v prostorách Biskupského 
gymnázia Hradec Králové. 

 9:00 uvítání a 1. přednáška  

10:15 2. přednáška  

11:45  mše svatá 

duchovní obnovou provázejí  Prokop Brož –Vojtěch Brož –Petr Zadina 

Hlídání dětí zajištěno. Možnost svátosti smíření i duchovního rozhovoru. 

 
Seznámení s vektorovou grafikou 
Čtvrtek 28. listopadu 2019 od 10.00 do 12.00 hodin. 
Připravili jsme pro Vás přednášku s Mgr. Radkou Hübnerovou, která Vás           
seznámí se základy vektorové grafiky a jednoduchými úkony v programu          
Inkscape. Je třeba se přihlásit do úterý 26. listopadu 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. 
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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 
 
Plánovaná rekonstrukce 
Od 29. října 2019 bude v KRC Sedmikráska probíhat plánovaná rekonstrukce           
koupelny. Provozní doba bude upravována podle toho, jak budou         
rekonstrukční práce postupovat. O provozu centra Vás budeme informovat na          
našich webových stránkách a na facebooku.  
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Výzva: Pomoc s Vánočním dobročinným bazarem 
 
Při příležitosti oslav 20 let činnosti naší organizace připravujeme Vánoční          
dobročinný bazar rukodělných výrobků. Tvoříte rádi a chcete podpořit         
dobrou věc? Rádi bychom  přizvali ke spolupráci na přípravách této akce i Vás. 

Pro všechny dobrovolníky, kteří nás chtějí podpořit, připravujeme v našem          
centru na středu 20. listopadu 2019 od 16 do 18 hodin společnou kreativní             
odpolední dílnu, kde se budeme věnovat společně dokončování výrobků -          
došívání jehelníčků, natírání a dekorování květináčů technikou decoupage.        
Rádi bychom Vám nabídli i možnost domácího tvoření. Materiál je zajištěn v            
dostatečném množství a je možné si ho po dohodě s provozní - Jana             
Koutníková - 724 558 393 - vyzvednout v centru, výrobky udělat doma a             
donést je zpět do KRC Sedmikráska.  
Podpořit nás můžete i Vaší vlastní originální tvorbou. Vítáme rukodělné          
výrobky - textilní dekorace, např. hračky, mýdla, svíčky, ozdoby, ručně          
malovaný textil, šperky, keramiku, dřevěné výrobky, domácí přírodní kosmetiku         
apod. Tyto výrobky pak nabídneme k prodeji 1. prosince 2019 na            
Vánočním dobročinném bazaru v KRC Sedmikráska a v otevírací době          
centra po celý prosinec 2019. Výrobce si sám určí cenu, za kterou chce              
výrobky na bazaru prodávat, přitom Sedmikráska má nárok na 15% z celkové            
tržby každého prodejce.Z celkového výtěžku pak zakoupíme nové sportovní         
/herní vybavení na nedělní venkovní akce.  
Pokud jste se rozhodli nás podpořit, nahlaste nám to,prosím,emailem         
sedmikraskahk@volny.cz do 19. listopadu 2019.  
 
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.  
 
 
Rezervační systém 
 
Na přednášky, keramiku a výtvarné dílny se hlaste přes rezervační systém na            
našem webu: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system  
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Akce se bude konat při přihlášení minimálně 4 účastníků. 
 
 
DK Klubíčko 
 
V novém 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). Koncem srpna proběhne informační schůzka pro všechny         
přihlášené. 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 
 
Za rekonstrukci děkujeme : 

● za vyklizení prostor Ivaně Komárkové, Janě a Petrovi Koutníkovým 
● za nákup a dovoz materiálu Janě Koutníkové a Ludmile Valešové. 
● za veškeré stavební a montážní práce firmě Peroutka  
● za organizační spolupráci církevnímu souškolí 
● za  koordinaci prací panu Františku Lopourovi 
● za pokládku lina Pavlu Valešovi 
● za nastěhování věcí a “porekonstrukční” úklid Ludmile Valešové,        

Petrovi a Janě Koutníkovým a Ivaně Komárkové 
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● za finanční realizaci Biskupství královéhradeckému 
● za návrh nové koupelny Ing. Arch. Janu Mádlíkovi  
● za organizační spolupráci církevnímu souškolí  

 
 
Děkujeme za pomoc při přípravě výroční fotografické výstavy:  
Děkujeme za příležitost kostelu Panny Marie a Mgr. Heleně Nerudové. 
Za výtvarné zpracování a koncepci celého společného díla děkujeme Hance          
Panchártkové. Na realizaci se podílely Lída Valešová, Jana Koutníková a Iva           
Vojkůvková. S instalací pomohl Pavel Valeš. 
 
Organizace Drakiády se ujaly Ludmila Valešová a Radka Hübnerová,         
které dále děkují: Janě Koutníkové s Maruškou za přípravu věcí na start,            
přípravu občerstvení a pomoc na stanovišti; Bety Valešové, Aničce Fabiánové,          
Elišce Vyčítalové, Martě, Lauře a Marečkovi Pavlik, Johaně Sáře Tiché a Ivě            
Vojkůvkové za obsluhu stanovišť s úkoly; Ivě Vojkůvkové a Petře Kotáskové           
za označení cesty. 
 
Děkujeme Janě Koutníkové za organizaci Bazárku, dále děkujeme        
ochotným spolupracovnicím: Lída a Magda Valešovy, Jana Lídlová, Eva         
Šestáková, Stanislava Porkertová, Iva Vojkůvková, Petra Kotásková, Ivona        
Šenkýřová, Karolína a Zdislava Boumovy, Lenka Draštíková, Ivana a Michal          
Komárkovi, Naďa Dokonalová, Nikola Hájková, Charlota Pácalová, Alice        
Tkadlecová, Monika Dufková, Veronika Benešová, Kateřina Bláhová, Iveta        
Pilná, Květa Hápová. 
Panu Janu Vernerovi za instalaci a přistavení věšáku. Zaměstnancům školní          
družiny Církevní základní školy za zajištění náhradních prostor pro provoz DK           
Klubíčko. Velké ocenění za zvládnutí mimořádné situace zaslouží lektorky DK          
Klubíčko Anna Maříková a Mirka Masařová . 
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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. 
 

 
 
 
OMALOVÁNKA 

 

 
 

Vybarvi listy v podzimních barvách. Znáš tyto tvary listů? Ze 
kterého stromu spadly? 
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PROSINEC 2019: 
 
Kavárnička (nejen) pro dříve narozené, Koncert ZUŠ Habrmanova: Z pohádky 
do pohádky, Adventní rodinná dílna, Vánoční dobročinný bazar, Setkání s 
Mikulášem, Předvánoční posezení... 
 
 
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. 10. 2019 

Uzávěrka příštího čísla: 20. 11. 2019 
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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