


SLOVO NA ÚVOD

Milé Sedmikrásky, milí spolupracovníci, naši přátelé a příznivci,

nastává listopad, počasí je studené a sychravé a venkovním aktivitám s dětmi zrovna
moc nepřeje. Ale to vůbec nevadí! Vždyť i v teple domova se toho dá spoustu zažít!
Teplo a útulno je ovšem nejen u Vás doma, ale i u nás v Sedmikrásce. Proto Vás
srdečně zveme na naše programy. Je jich tento měsíc tolik, že si určitě vyberete. Přijďte
s těmi nejmenšími na Zpívánky či Malovánky, s většími dětmi pak na Podvečerní
keramiku a s celou rodinou na Adventní rodinnou dílnu. A co třeba vypravit se na
koncert pro malé posluchače? Pokud se chcete nejen bavit, ale i vzdělávat, vyberte si z
pestré listopadové nabídky téma, které je ušito na míru právě Vám. Děti nemusíte
odkládat k babičce, vezměte je s sebou, hlídací teta Vám je v herně ráda pohlídá. Ať je
venku jakkoli, v Sedmikrásce je to pořád prima!

Dita Balcarová

MALÉ OHLÉDNUTÍ

Tanec s dětmi v nosítku/šátku

Na čtvrtek 7. října jsem se moc těšila. S kamarádkou jsme se domluvily, že se
vypravíme do Sedmikrásky, protože sdílíme společnou vášeň pro hudbu a tanec. V
první, praktické části semináře, jsme svá těla rozvlnily v rytmu latinskoamerických
tanců. Velký úspěch měl zvláště romantický tanec bachata. Pod vedením zkušené a
energické lektorky Silvie Gorroňové jsme se nejdříve naučily základní kroky, které jsme
poté procvičovaly v jednoduchých sestavách, a to vše v příjemném zázemí
Křesťanského rodinného centra Sedmikráska. Tanec zapůsobil relaxačně nejen na nás,
ale i na naše miminka. V nosítkách/šátcích byla velmi klidná a za zvuku libých tónů
spokojeně usnulo nejedno z nich. A my, maminky, jsme měly prostor pro sdílení
každodenních radostí i starostí, které zažíváme. Tak začala a ve stejném duchu
pokračovala druhá část našeho setkání s tancem. Z úspěšného semináře se ještě ten
den zrodil stejnojmenný kurz. Těšíme se na bachatu i salsu, kterou se již v následujícím
týdnu budeme učit. Děkujeme milé a inspirativní paní lektorce za příjemně strávený čas.
Při tanci jsme načerpaly zpět ztracenou energii.

Vendula Binarová
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DRAKIÁDA

V neděli 10. října jsme se se sedmiletým synem zúčastnili DRAKIÁDY, kterou pořádala
SEDMIKRÁSKA. Akce se konala pod kopcem Rozárka na Novém Hradci. Než jsme se
rozběhli s drakem po louce, prošli jsme si velmi pěkně a zábavně připravená stanoviště,
která měla společné téma - DRACI. Syn nadšeně plnil úkoly na stanovištích a po
splnění všech úkolů se radoval z odměny, kterou dostal od Sedmikrásek. Opakovaně se
účastníme akcí pro děti, které pořádá KRC Sedmikráska. Vždy je zaručena zábava,
poučení a dobrá nálada.

Hanka a Davídek Bielakovi

Děkujeme Ditě a Jirkovi Balcarovým, Janě Koutníkové, Lídě a Magdě Valešovým, Ivě a
Emče Vojkůvkovým, Lence a Anetě Krausovým za jejich čas a za energii, kterou
věnovali přípravám a organizaci celého odpoledne.

BAZÁREK

Podzimní bazárek dětského oblečení, obuvi, hraček a knížek 2021

Příjem: úterý              12. října 2021 8.00 – 18.00
Prodej: středa 13. října 2021 8.00 – 18.00
Vyúčtování a úklid: čtvrtek           14. října 2021 8.00 – 11.00
Výdej: čtvrtek 14. října 2021 16.00 – 18.00

pátek             15. října 2021 8.00 – 12.00

Zorganizovaly: Jana Koutníková, Ludmila Valešová

Spolupracovaly: Monika Dufková, Iva Vojkůvková, Petra Kotásková, Jana Lídlová,
Stanislava Komárková, Alena Zezulková, Ludmila a Magda Valešovy, Dita Balcarová,
Zdislava Boumová, Sabrina Kollátorová, Eliška Meclová, Charlota Pácalová, Kateřina
Bláhová, Lenka Draštíková, Karolina Boumová, Květa Hápová, Naděžda Dokonalová

Děkujeme všem za pomoc.
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VÝCHOVNÉ OTAZNÍKY 1

Ve středu 20. října se v prostorách KRC Sedmikráska uskutečnilo setkání s panem Mgr.
Michalem Klapalem. Pan Mgr. Klapal je jedna z nejdůležitějších osob souškolí
církevních škol. Pracuje například jako školní psycholog, etoped či rodinný poradce.
Bylo to první setkání z třídílné série seminářů o výchově dítěte v rodině. Seminář byl
určen (nejen) pro rodiče dětí ve věku od narození do předškolních let. V připraveném
programu nechyběly důležité informace o tom, co je v tomto věku důležité pro zdravý
vývoj osobnosti dítěte, které jeho potřeby bychom neměli opomenout, na co dávat při
výchově pozor a čeho se raději vyvarovat. Bylo to příjemné setkání, za které velmi
děkujeme. Těšíme se na další pokračování semináře v listopadu.

Kateřina Valentová

VAŘÍME S BAZALKOU

Ve čtvrtek 21. října jsme se v hojném počtu sešly v Sedmikrásce na kurzu zdravého
vaření. Pod vedením Ing. Hany Košťálové jsme si společně uvařily polévku z pečeného
celeru, dýňové alfredo a nebeský bulgur s ananasem a granolou. Dozvěděly jsme se
spoustu zajímavostí o zpracování a využití dýně, celeru a jiné zeleniny. Moc jsme si
pochutnaly. Děkujeme za příjemné dopoledne a těšíme se na příště.

Kateřina Bláhová
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CO SE CHYSTÁ

Kavárnička (nejen) pro dříve narozené
středy 3., 10. a 24. listopadu 2021 od 14.00 do 15.30 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. 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, člen/ka Plus 0 Kč.

Tajemství barev

čtvrtek 4. listopadu 2021 od 10.00 do 12.00 hodin
beseda s MVDr. Terezou Křížovou

Máte plnou skříň oblečení, a přesto nemáte co na sebe? Připadá vám vaše barva vlasů
mdlá a nevýrazná? Nebo máte pocit, že jste moc bledá? Problém nebude v množství
oblečení, ve vlasech ani v pleti. Třeba jen nenosíte vhodné barvy. Pojďme se společně
podívat na barevnou typologii v širších souvislostech. Dozvíte se jednoduché zásady,
jak vybrat ty správné barvy, abyste se cítila skvěle. Přijďte, prosím, nenalíčené nebo se
odličte v centru. Barvení vlasů odložte až po besedě. S sebou si přineste: černobílou
fotografii obličeje a fotografii z dětství. Je třeba se přihlásit do středy 3. listopadu
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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Týden vzdělávání dospělých

od pondělí 8. do pátku 12. listopadu 2021

Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji (TVD) je tradiční podzimní
akcí, kterou realizuje Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové s Kontaktními
pracovišti ÚP ČR v celé řadě měst Královéhradeckého kraje.

Vzdělávací aktivity budou realizovány jak v prezenční formě, tak i v online prostředí.
K této akci se tradičně připojí i naše centrum, které se bude v rámci TVD prezentovat
ukázkovou hodinou Trénování paměti a jazykové lekce italštiny, španělštiny a angličtiny.

Další informace naleznete na: www.tydenvzdelavanidospelychkhk.

Aby záda nebolela

středa 10. listopadu 2021 od 16.00 do 18.00 hodin
seminář s Ditou Balcarovou, cvičitelkou zdravotní TV

Bolesti zad trápí většinu dospělé populace a čím dál častěji i děti. Co dělat, aby naše
páteř byla zdravá? Mnohdy stačí změnit pár drobností, třeba si jinak uspořádat pracovní
plochu, a je po bolesti. A co cvičení? Prospívá našim zádům nebo si sportem spíše
škodíme? S sebou: pohodlné oblečení. Nebudeme si jen povídat, ale ukážeme si i pár
cviků. Je třeba se přihlásit do pondělí 8. listopadu 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.

Vaříme s Bazalkou

čtvrtek 11. listopadu 2021 od 10.00 do 12.00 hodin
Kurz zdravého vaření s Ing. Hanou Košťálovou

Pojďte vyzkoušet 3 pestré podzimní recepty:
Polévka z červené řepy s křenovými šťouchanými bramborami
Fazolové kari s hlívou ústřičnou
Dýňové muffiny s karamelizovanými pekany
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 10. listopadu přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
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Bůh a ženy
čtvrtek 18. listopadu 2021 od 10.00 do 12.00 hodin
workshop se sestrou salesiánkou Janou Svobodovou

Skrze povídání a praktickou osobní modlitbu s biblickými úryvky se můžeme setkat s
ženami, které žily své životy podobně jako my. Budeme se dívat, jak se Bůh stavěl k
jejich situacím a těšit se z toho, že stejně jedná i s námi. Možná mezi nimi objevíme své
biblické přítelkyně. Je třeba se přihlásit do středy 17. listopadu 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.

Výchovné otazníky 2 aneb Jak si poradit se školákem
středa 24. listopadu 2021 od 16.00 do 18.00 hodin
seminář o výchově v rodině s Mgr. Michalem Klapalem, školním etopedem

Co je důležité pro děti v mladším školním věku? Jak vychovávat školáka? Jakých chyb
se máme vyvarovat? Co je otázka výchovy v rodině a co přenechat pedagogům ve
škole? Na tyto i další otázky vám odpoví druhý ze třídílné série podzimních seminářů o
výchově v rodině. Je třeba se přihlásit do pondělí 22. listopadu 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.

Zvířátka a písnička
koncert malých muzikantů pro děti od 3 let s dospělým doprovodem
čtvrtek 25. listopadu 2021 od 9.30 hodin v koncertním sále ZUŠ Habrmanova (sraz
v 9.15 hodin před ZUŠ)

Nebojte se přijít s malými posluchači, mají jedinečnou možnost zúčastnit se hudebního
vystoupení určeného jen pro ně. Na závěr na vás čeká malé překvapení. Vstupné 20
Kč za dítě. Je třeba se přihlásit do středy 24. listopadu 2021 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

6

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


Adventní rodinná dílna

neděle 28. listopadu 2021 od 15 do 17 hodin
Připravili jsme pro Vás:
-  zdobení adventních věnců a perníčků
-  anděl z přírodních materiálů
-  dřevěný svícen (zdobený technikou decoupage)
-  vánoční přání s použitím washi pásek

Na závěr žehnání věnců (P. Marian Benko).

Hlídání menších dětí v herně zajištěno. Hradí se cena materiálu 200 Kč za jeden
zelený korpus na věnec a přiměřené množství zdobícího materiálu, 10 Kč za jeden
perníček se zdobením, 30 Kč za jeden dřevěný svícen. Nebude chybět ani drobné
občerstvení. Je třeba se přihlásit do pondělí 22. listopadu přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
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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:
čtvrtek 9.00 – 12.00

Klub rodičů kojenců a batolat:
pondělí 9.30 – 12.00
úterý 10.00 – 12.00
čtvrtek 10.00 – 12.00

Klub rodičů předškolních a školních dětí:
středa 16.00 – 18.00 (2x měsíčně)

Klub prarodičů a seniorů:
středa 14.00 – 15.30
pátek 9.00 – 10.00

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 Ludmily Lídlové
● Poradna pro rodiny se specifickými potřebami Mgr. Ludmily Valešové
● Psychoterapeutická poradna Mgr. Petry Čechové

Kontaktujte nás:

E-mail: sedmikraskahk@volny.cz
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INFORMACE, PROSBY, VÝZVY

Pro účast na všech prezenčních aktivitách je nutné dodržovat aktuální opatření MZČR,
jejichž znění naleznete na: https://koronavirus.mzcr.cz/, případně přímo pro mateřská
centra na https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/materska-centra-ddm.

Členství a členský příspěvek

Chcete získávat pravidelně informace o dění, čerpat členské výhody, ale mít také
možnost podílet se na chodu KRC Sedmikráska? Neváhejte a hlaste se u provozní či
předsedkyně, které s Vámi vyplní kartu členky a také souhlas se zpracováním osobních
údajů. Formulář bude ke stažení na našem webu nebo ho můžete osobně vyplnit v
KRC.

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.

Vstupné na přednášky

Ve školním roce 2021/2022 je stanoveno základní vstupné na středeční odpolední a
čtvrteční dopolední přednášky na 90 Kč (nečlen/ka). Při Standardním členství činí
vstupné 70,- Kč a při Členství Plus pak 50 Kč. Slevu také poskytujeme oproti předložení
vhodného průkazu studentům do 26 let a seniorům nad 65 let, ti zaplatí 50 Kč. V ceně
je pobytné, hlídání dětí, drobné občerstvení a přispíváte samozřejmě také na odměnu
pro lektora.

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.
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Coworking v KRC Sedmikráska

KRC Sedmikráska opět nabízí od září 2021 sdílený prostor pro samostatnou práci.
Kdy? Ve středu 10.00 – 12.00 hodin. V rámci „coworkingového centra“ si rodič může
rezervovat pracovní místo, zapůjčit si notebook (nebo si přinést vlastní), připojit se k
internetu, pracovat, podnikat, vyřizovat, občerstvit se (káva, čaj), zatímco o dítě bude
pečlivě postaráno ve vedlejší herně, kde bude s hlídací tetou.
Je třeba se přihlásit do úterý před plánovanou rezervací, a to přes rezervační
systém na našem webu: 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.

Úhrada nejpozději den před plánovanou rezervací na účet KRC Sedmikráska (č. účtu:
KB 43-3453310267/0100). Do zprávy pro příjemce napište své příjmení/ coworking.
Lze uhradit i v hotovosti na místě.

Rezervační systém

Na naše programy se hlaste přes rezervační systém na webu:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Akce se budou konat při přihlášení minimálně 4 účastníků.

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.
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DĚKUJEME

Monice Kostilníkové za dar houpacího koníka do herny KRC Sedmikráska.

PROSINEC 2021

Setkání s Mikulášem
Předvánoční posezení
Výchovné otazníky 3 aneb Jak si poradit s puberťákem

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/
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Lístky Sedmikrásky
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