


PODROBNÝ PROGRAM NA ZÁŘÍ 

1. 9. - 7. 9.  

KRC Sedmikráska má z provozních důvodů zavřeno. DK Klubíčko začíná          
běžný provoz od 1. září. 

Úterý 8. 9.  
 

Den otevřených dveří  
 
Od 9.00 do 17.00 hodin. Přijďte si prohlédnout prostory rodinného centra a            
seznámit se s jeho činností. Využijte možnosti včas se přihlásit na atraktivní            
jazykové a další kurzy (omezený počet míst!) a vybrat si z pestré programové             
nabídky na školní rok 2020/2021. Pro děti je k dispozici naše dobře vybavená             
herna, pro všechny návštěvníky domácí občerstvení. Nebude chybět ani malý          
výtvarný workshop! Těšíme se na vás!  

Středa 9. 9.  

Kavárnička (nejen) pro dříve narozené  

Od 10.00 do 12.00 hodin. Srdečně zveme všechny zájemce na setkání v            
rámci Klubu prarodičů a seniorů. S sebou vezměte oblíbený recept nebo něco            
na ochutnání. Další setkávání se plánuje pravidelně 1 x za měsíc ve středu             
dopoledne. 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/ka 40 Kč, člen/ka 20 Kč.  

Čtvrtek 10. 9.  
 

Vařme jinak aneb nebojte se jáhel  
 

Od 10.00 do 12.00 hodin. Seminář s paní Mgr. Martinou Vrbickou. Naše            
menu začneme zeleninovou polévkou a pokračovat budeme řepovým        
“jáhlotem.” Jako zákusek bude podáván krémový jáhlový dezert. Je třeba se           
přihlásit do středy 9. září 2020 přes:       
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. 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.  
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Sobota 12. 9.  

Ruční práce:  Pleteme ručně z Puffy vlny - polštář nebo podsedák 
 

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. Lektorka Mgr. Iveta Pilná. Přihlášení do čtvrtka 10. září 2020 přes:               
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. 

Úterý 15. 9.  

Zpívánky – od 10.00 do 10.45 hod. 

Středa 16. 9.   

Dopolední výtvarná dílna: Korálkování 

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          
neděle 13. září 2020 přes:https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. 

Odpolední výtvarná dílna: Ježek (podzimní dekorace) 

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. Jana Koutníková. Přihlášení do          
neděle 13. září 2020 přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. 

 

Čtvrtek 17. 9.   

Duchovní program s P. Benkem. Od 10.00 do cca 11.00 hodin. 
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Pátek 18. 9.   
 

Zelená burza KRC Sedmikráska v rámci akce Zažít město jinak 
 

Od 16.00 do 19.00 hodin, Tomkova a Klicperova ulice. 
Nevejde se vám už domů „Adéla“ a další pokojové rostliny? Potřebujete se             
zbavit odnoží a řízků? Chcete se podělit o semínka či cibulky? Rozkvetlo vám             
najednou všechno zahradní kvítí? Vypěstovali jste ty nejvoňavější bylinky?         
Nevíte, co s cuketami, jablky a dalším „ovozelem“? Překážejí vám doma           
květináče, misky, vázičky? Dostali jste jako nevhodný dar sádrového trpaslíka? 
Pak je tu naše burza: Přineste a nechte během pátečního dopoledne v KRC             
Sedmikráska, nebo během akce doneste přímo k našemu stolečku. Případně k           
živým exemplářům přiložte lísteček s názvem a krátkým návodem na pěstování           
či zpracování. 
Chcete pozvat „Adélu“ na večeři? Potřebujete zútulnit byt? Nemáte čím osázet           
záhony? Toužíte někomu udělat radost kyticí zahradního kvítí? Kořeníte rádi          
bylinkami? Chcete uvařit dobroty z bio zeleniny a ovoce? Nemáte už do čeho             
přesazovat? Byl váš život bez trpaslíka osamělý? 
Pak je tu naše burza: Přijďte a snad si něco vyberete. 
Vstupné dobrovolné. Prosíme o ohleduplnost při výběru. 
Více o akci na https://zazitmestojinak.cz/locations_/hradec-kralove. 
 

Neděle 20. 9.  
 

Putování za pokladem s krtkem a jeho kamarády  
 
Od 14.45 do 16.15, Šimkovy sady. Zveme rodiny s dětmi v předškolním a              
mladším školním věku na výpravu inspirovanou příběhy oblíbené pohádkové         
postavičky. Start je možný kdykoliv mezi 14.45 a 16.15 u Rotundy. Nebudou            
chybět drobné odměny na závěr. Vstupné je dobrovolné. Z organizačních          
důvodů uvítáme, když se přihlásíte přes      
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system, ale můžete také přijít bez      
přihlášení přímo na start.  

 

Pondělí 21. 9.  

Maminec 
 

Od 8.15 v náhradních prostorách "vily za soudem" na adrese Hradební            
853/12 v Hradci Králové (rohový dům za budovou Krajského soudu, na plotě je             
velký reklamní banner POHODA). 
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Úterý 22. 9.  

Malovánky – Prázdninové sluníčko 

Pomůcky zajištěny. Od 10.00 do 10.45 hod. 
 

Středa 23. 9.   

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, členka Plus 0 Kč). Přihlášení do neděle 20. září 2020 přes:               
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. 

 
Pět jazyků lásky ve výchově dětí 

 
Od 16.00 do 18.00 hodin. Možná jste si někdy položili otázky: Co vlastně je              
bezpodmínečná láska? A proč je základním rámcem při výchově dětí? A jak s             
tím vším souvisí typologie pěti jazyků lásky dle R. Cambella a G. Chapmana?             
Jak tyto informace uvést do praxe? Srdečně vás zveme na besedu s Mgr.             
Martinem Vlasákem, kde budeme společně hledat odpovědi nejen na tyto          
otázky. Je třeba se přihlásit do úterý 22. září 2020 přes:           
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Hradí se vstupné: nečlen/ka     
90 Kč, člen/ka 70 Kč, člen/ka Plus 50 Kč, studenti a senioři 50 Kč. Hlídání dětí                
zajištěno.  
 

Čtvrtek 24. 9. 
 

Pohybem ke zdraví - a nebo ne?  
 

Od 10.00 do 12.00 hodin. Od jakého věku mají děti sportovat? Kdy jim pohyb              
prospívá a kdy naopak škodí? Jak vybrat ten správný sport pro vaše dítě? Na              
tyto a mnohé další otázky si odpovíme na přednášce Dity Balcarové -            
dlouholeté lektorky pohybové výchovy dětí i dospělých. Je třeba se přihlásit           
do středy 23. září 2020 přes:      
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. 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. 9.  

 Státní svátek. KRC Sedmikráska má zavřeno. 
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Úterý 29. 9.  

Zpívánky – od 10.00 do 10.45 hod. 

Středa 30. 9.  

Dopolední keramika: Zpátky do školy 
 

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          
neděle 27. září 2020 přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.  

Podvečerní keramika: Vzpomínka na prázdniny 
 

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          
neděle 27. září 2020 přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. 

 
 

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