


PODROBNÝ PROGRAM NA LISTOPAD 
 

Pátek 1.11. 
KRC Sedmikráska i DK Klubíčko mají z technických důvodů         
zavřeno. 

Úterý 5.11. 
Malovánky – Houby v lese 
Pomůcky zajištěny. Od 10.00 do 10.45 hod. 

Středa 6.11. 

Kavárnička (nejen) pro dříve narozené 
Od 10.00 do 12.00 hod. 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 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 
Od 15.00 do 18.00 hodin. Členové komunitního plánování sociálních         
služeb pro rodiny s dětmi a mládež si pro vás 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. 

Čtvrtek  7.11. 

Vařme jinak: Pohanka 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pondělí 
- 

Pátek  

11.11 
- 

15.11. 

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

11. 11. 2019  

od 9:00 hodina italského jazyka 

od 10:00 hodina německého jazyka 

14. 11. 2019 

od 8:00 hodina španělského jazyka 

15. 11. 2019 

9:00 hodina anglického jazyka 
Úterý 12.11. Zpívánky – Od 10.00 do 10.45 hod. 

Středa 13.11. 

Dopolední keramika: Vánoční tvoření 
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 11. listopadu 2019 přes: 
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system 

Jak posílit JEDINEČNOST u sebe i našich dětí 
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.            
Je třeba se přihlásit do pondělí 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. Přednáška se koná v rámci Týdne vzdělávání dospělých. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


Čtvrtek 14.11. 

Mindfulness 
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. Přednáška se koná v rámci           
Týdne vzdělávání dospělých. 

 
Pondělí 18.11. Maminec – setkání s tvorbou programu.Od 15.30 hod. 

Úterý 19.11. 
Malovánky – Listopad 
Pomůcky zajištěny. Od 10.00 do 10.45 hod. 

Středa 20.11. 

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 18. listopadu 2019 přes: 
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. 
 
Podvečerní dobročinná výtvarná dílna: Dokončování výrobků 
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 18. listopadu 2019 přes: 
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system 
 

Čtvrtek 21.11. 

Koncert ZUŠ Habrmanova: Z pohádky do pohádky 
Od 9.30 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. 

 

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


Sobota 23.11. 

Ruční práce: Kočička z bambulky 
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 21. listopadu            
2019 přes rezervační systém na našem webu. 

Neděle 24.11. 

Adventní rodinná dílna aneb Adventní věnec jinak 
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. Nebude chybět ani malé občerstvení.Je třeba se         
přihlásit do pondělí 18. listopadu 2019 přes rezervační systém na          
našem webu.  

 
Úterý 26.11. Zpívánky – Od 10.00 do 10.45 hod. 

Středa 27.11. 

Dopolední výtvarná dílna: Pletení z papíru 
Od 10.00 do 12.00 hod. Pomůcky zajištěny. Hlídání mladších dětí je 
zajištěno. Lektorka Mgr. Lenka Janelová. Přihlášení do pondělí 
25. listopadu 2019 přes: 
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system 
 
Feuersteinovo instrumentální obohacování 
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 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. 

Čtvrtek 28.11. 

Seznámení s vektorovou grafikou 
Od 10.00 do 12.00 hodin. Připravili jsme pro Vás přednášku s           
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. 

 

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


Sobota 30.11. 

Duchovní obnova pro učitele a rodiče na Biskupském gymnáziu 

9.00 – 1. přednáška, 10.15 – 2. přednáška, 11.30 – Mše svatá            
(možnost svátosti smíření, hlídání dětí zajištěno) 

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

 
zdroj: www.vira.cz 




