


PODROBNÝ PROGRAM NA ŘÍJEN

Pro účast na prezenčních aktivitách je nutné dodržovat aktuální opatření
MZČR, jejichž znění naleznete na: https://koronavirus.mzcr.cz/.

Na Cvičeníčko, Zpívánky, Malovánky a Pilates je možné si zakoupit
permanentku 10 vstupů + 1 zdarma. Cena 400 Kč nečlen/ka, resp. 200 Kč
člen/ka. Úhrada nejpozději den před první lekcí na účet KRC Sedmikráska (č.
účtu: KB 43-3453310267/0100). Do zprávy pro příjemce napište své
příjmení/permanentka.

Pondělí 4. 10.

Cvičeníčko

Od 9.00 do 9.45 hodin. Pro rodiče s dětmi od 1,5 roku. Vstupné:
nečlen/ka 40 Kč, člen/ka 20 Kč, člen/ka Plus 0 Kč, případně permanentka
10+1. Je třeba se přihlásit do soboty 2. října 2021 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Úterý 5. 10.

Malovánky: Stromy v mlze

Od 10.00 do 10.45 hodin. Pro rodiče s dětmi od 2 let. Pomůcky zajištěny.
Vstupné: nečlen/ka 40 Kč, člen/ka 20 Kč, člen/ka Plus 0 Kč, případně
permanentka 10+1. Je třeba se přihlásit do pondělí 4. října 2021 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
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Středa 6. 10.

Coworking

Od 10.00 do 12.00 hodin. Je třeba se přihlásit do úterý 5. října přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. CENA za hodinu bez
hlídání dětí: nečlen/ka 100 Kč, člen/ka 90 Kč, člen/ka Plus 70 Kč. CENA
za hodinu s hlídáním dětí: nečlen/ka 160 Kč, člen/ka 150 Kč, člen/ka
Plus - 130 Kč.

Kavárnička (nejen) pro dříve narozené

Od 14.00 do 15.30 hodin. Setkání v rámci Klubu prarodičů a seniorů.
Není nutné se hlásit přes rezervační systém. Hlídání dětí není zajištěno.
Vstupné: Hradí se pouze pobytné - nečlen/ka 40 Kč, člen/ka 20 Kč,
člen/ka Plus 0 Kč.

Podvečerní výtvarná dílna: Drhání - Podzimní dekorace - Macramé
listy

Od 16.00 do 18.00 hodin. 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. Je
třeba se přihlásit do neděle 3. října 2021 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

2

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


Čtvrtek 7. 10.

Pilates

Od 9.00 do 9.50 hodin. Hlídání dětí je zdarma. Vstupné: nečlen/ka 40 Kč,
člen/ka 20 Kč, člen/ka Plus 0 Kč, případně permanentka 10+1
(podrobnosti viz výše). Je třeba se přihlásit do středy 6. října 2021
přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Tanec s dětmi v šátku/nosítku

Od 10.00 do 12.00 hodin. Seminář se Silvií Gorroňovou je určen pro
maminky s miminky od ukončeného šestinedělí až do nositelného dítěte.
Ale i pro tatínky a přátele s dítětem v šátku/nosítku či bez něj. Můžete se
těšit na protahování, posilování, kolektivní taneční hry, různé taneční styly.
S sebou: šátek/nosítko (nepovinné + jedno k zapůjčení na místě),
pohodlné věci, vodu, věci na přebalování. Při této aktivitě se upevňuje
pouto maminky s miminkem, posiluje se namáhané tělo i psychika, rozvíjí
se taneční dovednosti a tvoří komunita. Miminko je klidnější a rozvíjí se v
mnoha směrech (lepší fyzický rozvoj, zažívání, emoční i jazykové
vyjadřování, vztahy, orientace, představivost, hudební sluch a celkový
pocit štěstí).
Na tento seminář bude navazovat (dle zájmu) kurz (každé úterý, 16.00
- 17.30 hodin).

Je třeba se přihlásit do středy 6. října 2021 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.

Neděle 10. 10.

Drakiáda

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 tematikou. 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.
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Pondělí 11. 10.

Cvičeníčko

Od 9.00 do 9.45 hodin. Pro rodiče s dětmi od 1,5 roku. Vstupné:
nečlen/ka 40 Kč, člen/ka 20 Kč, člen/ka Plus 0 Kč, případně permanentka
10+1. Je třeba se přihlásit do soboty 9. října 2021 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Od úterý 12. 10. do pátku 15. 10.

Bazárek podzimního a zimního dětského oblečení, obuvi, hraček,
knížek…

Příjem věcí: úterý   12. října 2021 od 8.00 do 18.00 hodin.
Prodej věcí: středa 13. října 2021 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 14. října 2021 16.00 až 18.00 hodin a
pátek 15. října 2021 8.00 až 12.00 hodin.

V úterý, ve středu a ve čtvrtek se pravidelný program nekoná, v pátek
se pravidelný program již koná.
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Pondělí 18. 10.

Cvičeníčko

Od 9.00 do 9.45 hodin. Pro rodiče s dětmi od 1,5 roku. Vstupné:
nečlen/ka 40 Kč, člen/ka 20 Kč, člen/ka Plus 0 Kč, případně permanentka
10+1. Je třeba se přihlásit do soboty 16. října 2021 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Maminec

Od 17.00 hodin v KRC Sedmikráska. Setkání s tvorbou programu.

Úterý 19. 10.

Malovánky: Draci v mracích

Od 10.00 do 10.45 hodin. Pro rodiče s dětmi od 2 let. Pomůcky zajištěny.
Vstupné: nečlen/ka 40 Kč, člen/ka 20 Kč, člen/ka Plus 0 Kč, případně
permanentka 10+1. Je třeba se přihlásit do pondělí 18. října 2021 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
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Středa 20. 10.

Coworking

Od 10.00 do 12.00 hodin. Je třeba se přihlásit do úterý 19. října přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. CENA za hodinu bez
hlídání dětí: nečlen/ka 100 Kč, člen/ka 90 Kč, člen/ka Plus 70 Kč. CENA
za hodinu s hlídáním dětí: nečlen/ka 160 Kč, člen/ka 150 Kč, člen/ka
Plus - 130 Kč.

Kavárnička (nejen) pro dříve narozené

Od 14.00 do 15.30 hodin. Setkání v rámci Klubu prarodičů a seniorů.
Není nutné se hlásit přes rezervační systém. Hlídání dětí není zajištěno.
Vstupné: Hradí se pouze pobytné - nečlen/ka 40 Kč, člen/ka 20 Kč,
člen/ka Plus 0 Kč.

Výchovné otazníky 1 aneb Jak si poradit s batoletem / předškolákem

Od 16.00 do 18.00 hodin. Co je pro děti v raném dětství důležité? Jak
vychovávat batole a jak předškoláka? Jakých chyb se máme vyvarovat?
Co je otázka výchovy v rodině a co přenechat pedagogům v mateřské
škole? Na tyto i další otázky vám odpoví první ze třídílné série podzimních
seminářů o výchově v rodině s Mgr. Michalem Klapalem (další dva se
pak zaměří na výchovu starších dětí). Je třeba se přihlásit do pondělí
18. října 2021 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.
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Čtvrtek 21. 10.

Pilates

Od 9.00 do 9.50 hodin. Hlídání dětí je zdarma. Vstupné: nečlen/ka 40 Kč,
člen/ka 20 Kč, člen/ka Plus 0 Kč, případně permanentka 10+1
(podrobnosti viz výše). Je třeba se přihlásit do středy 20. října 2021
přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Vaříme s Bazalkou

Od 10.00 do 12.00 hodin.
Kurz zdravého vaření s Ing. Hanou Košťálovou
Pojďte vyzkoušet 3 pestré podzimní recepty:
Polévku z pečeného celeru v uzené paprice - vegan, bez lepku
Dýňové alfredo - vegan (parmezán volitelně)
Nebeský bulgur s ananasem
Hradí se vstupné: 150 Kč (100 Kč oběd + 50 Kč poukázka na nákup
zboží v Bazalce Bio) + obvyklé pobytné. Hlídání dětí zajištěno.
Je třeba se přihlásit do středy 20. října 2021 přes
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Sobota 23. 10.

Ruční práce: Zahradní prostírání II. - Tkaní nebo háčkování z
odstřižků látek

Od 9.00 do 12.00 hodin. 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. Je třeba se přihlásit do čtvrtka
21. října 2021 přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Pondělí 25. 10.

Cvičeníčko

Od 9.00 do 9.45 hodin. Pro rodiče s dětmi od 1,5 roku. Vstupné:
nečlen/ka 40 Kč, člen/ka 20 Kč, člen/ka Plus 0 Kč, případně permanentka
10+1. Je třeba se přihlásit do soboty 23. října 2021 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
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Úterý 26. 10.

Zpívánky

Od 10.00 do 10.45 hodin. Pro rodiče s dětmi od 1 roku. Vstupné:
nečlen/ka 40 Kč, člen/ka 20 Kč, člen/ka Plus 0 Kč, případně permanentka
10+1 (podrobnosti viz výše). Je třeba se přihlásit do pondělí 25. října
2021 přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Středa 27. 10.

Podzimní prázdniny - KRC Sedmikráska má zavřeno.

Čtvrtek 28. 10.

Státní svátek

Pátek 29. 10.

Podzimní prázdniny - KRC Sedmikráska má zavřeno.

GDPR

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

FINANČNÍ PODPORA
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