


SLOVO NA ÚVOD

Co si představíte, když se řekne “prázdniny”? Já si vybavím ze svého dětství hlavně
spoustu výletů a nádherných zážitků s rodiči i prarodiči. Třeba, jak jsme s bratrem
běželi vždy napřed a soutěžili, kdo najde další turistickou značku namalovanou na
stromě... Nebo, jak jsme svačili na kládě v lese a schválně házeli na zem drobečky,
protože nás bavilo pozorovat, jak si je odnášejí mravenci... Jak mi babička koupila
obrovský zmrzlinový pohár na nádvoří zámku a já si hrála na princeznu… Jak jsem
svou malou sestřičku učila lézt na obrovský kámen a ona se radovala, že je opravdový
horolezec…

Že to není nic zvláštního, jen samé obyčejné věci? Kdepak! Ty krásné chvíle ve mně
zůstaly a od té doby, co jsem si založila svou vlastní rodinu, se snažím podobné zážitky
nabízet i svým dětem. A právě proto se těším na Léto se Sedmikráskou i na
Výtvarničení na Hradě, protože na těchto akcích uvidím spoustu rozzářených dětských
očí a budu si představovat, jak si i tyto děti za několik desítek let vybaví, že jejich
prázdniny byly báječné.

Krásné léto Vám všem!

Dita Balcarová
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MALÉ OHLÉDNUTÍ

Jak pracovat s dítětem / žákem s ADHD

Ve středu 2. června jsem měla možnost zúčastnit se online přednášky o ADHD. Znovu
jsem si zopakovala, co tato zkratka znamená, získala nové poznatky, ale hlavně jsem si
ujasnila, jak “jít správně” na děti s touto diagnózou - brát je takové, jaké jsou, a brát na
ně a jejich handicap ohled. Co se týče přístupu k nim, je třeba volit strategie, které
pomohou eliminovat nedostatky pozornosti a impulzivitu. Důležité je nekonfliktní
prostředí, podněty pro zapamatovaní, síťovaní poznatků, motivace, spíše kratší úkoly,
možnost vybití, a hlavně dostatek pochvaly.

Děkuji KRC Sedmikráska za možnost zúčastnit se této vzdělávací přednášky, která mi
přinesla mnoho poznatků, jež využiji ve své pedagogické práci. Ráda bych poděkovala i
paní lektorce, Mgr. Petře Vorlíčkové, za její čas, ochotu i profesionalitu, se kterou se
nám věnovala.

Martina Francová

Co trápí naše děti, a my o tom mnohdy nevíme

Ve čtvrtek 3. června jsem se přihlásila na online besedu s paní psycholožkou Mgr.
Lenkou Matouškovou, abych se díky nově nabytým vědomostem dokázala lépe vcítit do
myšlení našich dvojčat, která “jdou pomalu do puberty.”

Po krátkém seznamovacím úvodu jsme otevřely téma našeho povídání - vyjmenovaly
jsme si nejčastější důvody, proč nevíme o trápení našich dětí, a společně jsme o nich
diskutovaly. Poté jsme se zkusily podívat očima našich dětí na to, co je trápí a co
potřebují. Na konci tohoto milého setkání byl i prostor pro naše dotazy.

Beseda se mně líbila i mě oslovila. Kdyby paní psycholožka dělala další, tak se určitě
opět zúčastním. Děkuji.

Renata Uhlířová
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Výlet s poutí na Hrádek u Nechanic

Dne 9. června jsme se s celou rodinou vypravili na Výlet s poutí, jehož cílem byl zámek
Hrádek u Nechanic. Tento zámek patří mezi naše oblíbená místa, a přesto byla tato
návštěva opět originální. Nejdříve pro nás byl nachystán duchovní program v zámecké
kapli, poté jsme si mohli přímo za zámeckou kaplí opéct buřty i marshmallow. Výlet
jsme zakončili procházkou po zámecké zahradě. Pro děti nachystala paní učitelka z
Klubíčka par úkolů, za které dostaly drobné odměny, a my rodiče jsme si dali skvělou
kávu v nové místní kavárně. Bylo to pro nás velmi příjemně strávené dopoledne.

Kristýna Končelová

Organizace letošního Výletu s poutí se ujala Lída Valešová.

Bohoslužbu slova celebroval pan Mgr. Marian Benko.

Aktivity pro děti připravila Dita Balcarová se synem Jirkou.

Pamětní listy připravila Mgr. Jana Koutníková.

Odpočinout si, opéct si buřty a popovídat si mohli výletníci v přilehlém prostoru Hrádku.
Za poskytnutí zázemí proto děkujeme paní Anně Chlumové (koordinátorka akcí pro
veřejnost)  a Mgr. Martinu Rejmanovi (kastelán).

Děkujeme lektorkám, dětem a rodičům Dětského klubu Klubíčko a KRC Sedmikrásky a
všem, kdo letošní Výlet s poutí připravili, i všem, kteří se ho zúčastnili.
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Co přinesla Valná hromada 2021

Ve čtvrtek dopoledne 17. června se sešly členky KRC Sedmikráska v náhradních
prostorách (děkujeme za azyl panu Ing. Václavu Bláhovi a prostorám „vily za soudem“),
aby společně probraly uplynulý rok. Letos, s ohledem na vyhlášení nouzového stavu,
opět nebylo možné naše tradiční setkání uskutečnit v březnu. Po uvítání všech
přítomných jsme se seznámily s Výroční zprávou za rok 2020 a následně ji schválily.
Hovořily jsme jak o uskutečněných akcích, tak i o plánovaných, které nás teprve čekají.
Dále o výsledcích hospodaření i o personálním zajištění chodu centra. Probíraly jsme
již známé výsledky dotací a zároveň možnosti dalšího financování KRC a DK Klubíčko.
Byl zvolen nový výkonný výbor ve složení: Mgr. Ludmila Valešová (předsedkyně), Mgr.
Jana Koutníková, Ing. Jana Lídlová, Mgr. Radka Hűbnerová a Dita Balcarová. Zvolen
byl rovněž kontrolní výbor ve složení: Mgr. Marta Pavlik, Michaela Skácelová a Kateřina
Bláhová. Všechny členky zvolených orgánů děkují za důvěru. My jim gratulujeme a
přejeme mnoho úspěchů v jejich další práci.

KRC Sedmikráska děkuje za účast na valné hromadě nejen všem přítomným, ale i těm,
kdo se nemohli zúčastnit osobně, a aktivně se zapojují do chodu centra, za jejich
podnětné dotazy i připomínky. Těšíme se na zajímavé nápady a další spolupráci se
všemi členy našeho spolku.

Petra Kotásková Šenkýřová, Jana Koutníková, Ludmila Valešová

Den otců s KRC Sedmikráska

V neděli 20. června na Den otců jsme společně s dalšími zamířili do Gladiator Race
Arény vyzkoušet si program s názvem PROBUĎ V SOBĚ GLADIÁTORA. Hned u
vstupu se nás ujal trenér, který byl velmi zkušený a na děti moc milý. Začali jsme u
velmi lehkých překážek a dostali jsme se až k těm nejtěžším. Nikdy bych nečekal, že
dokážu ručkovat po závěsech nebo vyšplhat na pětimetrovou zeď!

Jiří Balcar
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Minimum rehabilitace pro rodiče i děti

Po dlouhé době jsme se ve středu 23. června opět sešly. Některé z nás přímo v
Sedmikrásce a někdo online. V první části besedy jsme se dozvěděly, kde mít při práci
u počítače monitor, klávesnici a jak správně sedět u pracovního stolu, abychom
nezatěžovaly páteř. K tomu nám paní doktorka ukázala jednoduché cviky na uvolnění a
protažení svalstva přímo na židli. Další zajímavé informace se týkaly držení těla při
„doporučovaných“ sportech (chůze, plavání, jízda na kole). A nakonec jsme se
dozvěděly, jakou matraci si vybrat pro vydatný spánek a v jaké pozici spát. Ve druhé
části přednášky jsme se naučily pár očních cviků a dozvěděly se o očních vadách. Teď
už víme, že máme jíst barevnou zeleninu (hlavně mrkev a borůvky obsahující lutein) a
ke čtení využívat co nejvíce přirozené světlo. Pokud zvažujeme nákup čtečky,
vybereme si spíše tu s lampičkou. Obě paní doktorky byly moc milé a zodpověděly nám
všechny dotazy, za což jim patří naše velké díky.

Charlota Pácalová

Děkujeme rehabilitační lékařce MUDr. Tereze Hájkové a oční lékařce MUDr. Jitce
Kalinové za velmi podnětnou přednášku i praktické ukázky protahovacích a relaxačních
cviků.

Poděkování za školní rok 2020/21

Tento školní rok jsme společně prožili ve znamení neustávajících změn a hledání
nových cest, aby se náš program a výchovně vzdělávací aktivity dostaly k zájemcům i v
období pandemie.

Bylo třeba napnout síly, podporovat se navzájem, aby se tato situace, pro každého z
nás nová, zvládla. Děkujeme proto všem, kteří se zapojili a podíleli na chodu KRC
Sedmikráska za jejich čas a nasazení:

● předsedkyni Mgr. Ludmile Valešové, provozní Mgr. Janě Koutníkové, ekonomce Ing.
Janě Ludmile Lídlové a dalším členkám výkonného výboru Mgr. Radce Hűbnerové
a Ditě Balcarové i členkám kontrolního výboru Mgr. Martě Pavlik, Kateřině Bláhové
a Michaele Skácelové

● IT podporu poskytoval Mgr. Roman Mecl, FB aktualizovala Dita Balcarová, webový
obsah a obsluhu rezervačního systému na webu zajišťovala Dita Balcarová, která
také spravovala YT kanál KRC Sedmikráska

● propagaci naší činnosti a redakci Lístků zajišťovala Dita Balcarová ve spolupráci s
Mgr. Ivou Vojkůvkovou a Mgr. Janou Koutníkovou
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● krásné plakátky vytvářela, fotografie pořizovala a videa natáčela Dita Balcarová,
která se starala i o jejich archivaci

● jazykové vědomosti nám předávali Mgr. Johana Sara Tichá (angličtina a italština) a
Daniel Martinez Tapia (španělština)

● kreativní a užitečné dekorace, módní doplňky a dárky jsme vytvářeli s Mgr. Hanou
Panchártkovou, a Mgr. Ivetou Pilnou (výtvarná dílna, keramika, ruční práce) i a Věra
Zeidlerová (šití), výpal keramiky zajistila Mgr. Edita Bastařová

● cenné informace v rámci poraden předávaly Mgr. Petra Kotásková (právní
poradna), Ing. Jana Lídlová (finanční), Mgr. Ludmila Valešová (poradna pro rodiny
se specifickými potřebami), Mgr. Petra Čechová (psychoterapeutická poradna)

● o dobrou kondici maminek se postaraly Mgr. Dagmar Bursová (Pilates), Mgr. Jana
Janků (Zumba)

● chutné pokrmy v rámci našeho programu Vařme jinak připravovala a na FB nafotila
Mgr. Martina Vrbická

● duchovní oporou nám byli P. Mgr. Marian Benko, Mgr. Hana Koudelková (FMA), P.
ThLic. Vojtěch Brož, Th.D., P. ThLic. Prokop Brož, Th.D.

● Modlitby matek zaštítila Mgr. Karolina Boumová
● o nejmenší děti při programech pro maminky v herně pečovaly Mgr. Květoslava

Hápová, PaedDr. Nataša Dokonalová, Lenka Draštíková
● větším dětem se trpělivě a s úsměvem věnovaly Dita Balcarová (Cvičeníčko a

Malovánky), Lenka Zobačová (Zpívánky), Miroslava Masařová, Marta Pellyová, Dita
Balcarová, Růžena Vozáková a Natálie Chlumová (DK Klubíčko)

● všem přednášejícím, kteří pro nás připravili online přednášky a besedy
● o úklid prostor se starali Ivana a Michal Komárkovi, drobné opravy prováděl Jan

Verner
● všem „bezejmenným“ dobrovolníkům, kteří se zapojili do chodu Sedmikrásky, také

děkujeme
● Mgr. Ivě Vojkůvkové za velkou podporu, dobré nápady a pohled supervizora kvality
● za skvělou spolupráci děkujeme zdejšímu církevnímu „souškolí“, především jeho

řediteli Mgr. Jiřímu Vojáčkovi, zástupcům Mgr. Ivě Štěrbové, Mgr. Ondřeji Boumovi,
Ing. Janu Trdličkovi, Mgr. Heleně Nerudové, Mgr. Tomáši Kopeckému a Mgr. Lence
Tomášové, ekonomům Ing. Pavle Volkové a Ing. Jiřímu Šubrtovi, asistentce ředitele
Daně Černé, vedoucí školní družiny Mgr. Zuzaně Duffkové, správci budov panu Ing.
Františku Lopourovi, panu školníkovi Janu Vernerovi a pedagogům Mgr. Editě
Bastařové a Mgr. Vítězslavu Kutíkovi za podporu a spolupráci

● děkujeme také za podporu krajské koordinátorce Sítě pro rodinu, z. s. Ing. Petře
Horákové
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CO SE CHYSTÁ

Příznivá epidemická situace nám zatím dovoluje pořádat prázdninové aktivity - Léto se
Sedmikráskou a Výtvarničení na Hradě v prezenčním režimu. Sledujte náš web i FB, o
případných změnách vás budeme informovat. Pro účast na prezenčních aktivitách je
nutné dodržovat aktuální opatření MZČR, jejichž znění naleznete na:
https://koronavirus.mzcr.cz/.

XVII. Výtvarničení na Hradě

Každá prázdninová středa od 9.00 do 12.00 hodin. Tato aktivita je pořádána společně s
Biskupským gymnáziem, církevní základní školou, mateřskou školou a základní
uměleckou školou Hradec Králové. Počet míst je omezen na minimálně 5 a maximálně
15 tvořících. Je třeba se hlásit přes rezervační systém
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system nejpozději do pondělí před konkrétní
lekcí. Pokud se nebudete moci zúčastnit, prosíme o včasnou omluvu. Dospělí hradí 75
Kč, děti od 5 do 15 let hradí 50 Kč za lekci. Hlídání menších (netvořících) dětí je
zdarma. Pomůcky jsou zajištěny.

7. 7. Keramika - Tužkovník

14. 7. Výtvarná dílna - Pletené náramky

21. 7. Keramika - Závěs se zvířátky

28. 7. Výtvarná dílna - Skleněné šperky

4. 8. Keramika - Sluníčko

11. 8.  Výtvarná dílna - Lapač snů

18. 8.  Keramika - Dokončování výrobků + glazování

25. 8.  Výtvarná dílna - Putovní kamínky
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Prázdninové výlety a exkurze

Každé prázdninové úterý a čtvrtek přibližně od 9.00 do 12.00 hodin.

Tradiční prázdninové exkurze a výlety (nejen) pro rodiče s dětmi. Doba trvání je
orientační, podrobnosti v programu. Změna programu vyhrazena z důvodu
nepředvídaných překážek na straně partnerských organizací. Sledujte web a FB nebo
se předem informujte na uvedených kontaktech. Příspěvek pro KRC Sedmikráska je
určen na realizaci prázdninového programu, jízdné a vstupné dle ceníku provozovatele
si hradí každý sám. Respektujte pokyny pořadatelů. Za každou účast na akci získáváte
razítko do prázdninové karty (obdržíte ji na první navštívené akci). Budete-li mít alespoň
tři razítka, můžete si během září přijít do KRC Sedmikráska pro malou odměnu. Na
všech letních výletech máte možnost zakoupit si turistickou vizitku KRC. Na
prázdninový program je potřeba se hlásit přes rezervační systém na našich webových
stránkách: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Čtvrtek 1.7. LZS – prohlídka sanitky a vrtulníku ve FN HK

Čtvrtek 8.7. Fly Zone Park

Úterý 13.7.   Borova tlapka – ukázka výcviku psa a povídání o myslivosti

Čtvrtek 15.7.   Muzeum východních Čech – Návštěva u Rudolfa II.

Úterý 20.7.   Knihovna města HK Wonkova ulice – Cesta do pravěku

Čtvrtek 22.7.   GMU - Nekousavě kousati (Hra barev a tvarů)

Úterý 27.7.    Jízda turistickým vláčkem od Zděné boudy na Mazurovy chalupy

Čtvrtek 29.7.    ZOOPARK Stěžery – komentovaná prohlídka

Úterý 3.8. Technologické centrum HK – Ozoboti a virtuální realita

Čtvrtek 5.8. Poskládej Hradec - komentovaná procházka s dětmi

Úterý 10.8.     Bio Centrál - projekce animovaného filmu Mlsné medvědí příběhy

Čtvrtek 12.8.     Les pro vodu, voda pro les - program s Městskými lesy HK

Úterý 17.8.     Rodinný zábavní park Toboga Tongo

Čtvrtek 19.8.     Labyrint Divadla Drak - Za Příběhem Draku

Úterý 24.8.     Dopravní hřiště Třebeš + ukázky práce Městské policie

Čtvrtek 26.8.     Přírodovědné centrum ZŠ Bezručova

Úterý 31.8.     Dětská železnice na náměstí 5. května v Hradci Králové
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BLAHOPŘÁNÍ

Gratulujeme Vlaďce Šimkové, naší milé kamarádce a příznivkyni KRC Sedmikráska,
které se 15. června 2021 narodil syn Toníček. Přejeme rodině hojnost Božího
požehnání, pevné zdraví a mnoho radosti.

PORADNY KRC SEDMIKRÁSKA

Nevíte si rady? Ocitli jste se ve složité situaci? Máte finanční problémy? Naše poradny
stále fungují a jejich poradci jsou připraveni vám zodpovědět vaše dotazy.

● Právní poradna Mgr. Petry Kotáskové Šenkýřové

● Finanční poradna Ing. Jany Lídlové

● Poradna pro rodiny se specifickými potřebami Mgr. Ludmily Valešové

● Psychoterapeutická poradna Mgr. Petry Čechové

Kontaktujte nás:

E-mail: sedmikraskahk@volny.cz

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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DK Klubíčko

Ve školním roce 2021/2022 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 7.30 do 12.30 hodin (změna vyhrazena). Cena 1 500 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. Přihláška je ke stažení na našich webových stránkách.

ZÁŘÍ 2021

Den otevřených dveří

Festival sociálních služeb - Nebojte se zeptat!

Zažít město jinak

Putování za pokladem
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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: https://www.sedmikraskahk.cz/

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: 30.06. 2021

Uzávěrka příštího čísla: 20. 08. 2021

Vydavatel: KRC Sedmikráska, z. s

IČ: 69838275

Číslo účtu: KB 43-3453310267/0100

Zapsáno do evidence periodického tisku: MK ČR E 14953

Sestavila: Dita Balcarová

Jazyková spolupráce: Mgr. Jana Koutníková

Faktické korektury: Mgr. Iva Vojkůvková
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