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SLOVO NA ÚVOD 
 
  
Milé čtenářky, milí čtenáři, 
máme tu nové pololetí. K našim stálicím v pravidelném programu se přidaly            
staronové kurzy jako pondělní Němčina a středeční Šití, z čehož máme           
velikou radost. Toto pololetí však přibyly i úplné novinky - kurzy -            
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování a Bylinková škola. Po        
delší době jsme oprášili i Kurz Grafomotoriky pro děti a rodiče, který navazuje             
na únorovou přednášku o školní zralosti. Únor přináší i dobu radování,           
hodování a masopustu! Srdečně Vás zveme na Masopust pro celou rodinu do            
Nového Adalbertina. Stále přemýšlíme, jakým dalším způsobem Vám        
nabídnout využití prostor našeho centra. Proto máte nyní možnost coworkingu.          
Otevíráme prostory i seniorům, které srdečně zveme na pravidelné středeční          
Kavárničky (nejen) pro dříve narozené. Následující měsíc březen je tradičně          
spojen s důležitým schůzováním, věnujte prosím pozornost informacím o valné          
hromadě a kandidátkách do našich výborů. Moc děkujeme. 
 
                                                                                                Radka Hübnerová 
 
NOVÉ KURZY: 
 
Bylinková škola 1 a 2 (pondělí 17.15–19.00 a úterý 8.15–10.00) 
Kurz Feuersteinovo instrumentální obohacování (pondělí 16.00–17.00) 
Z organizačních důvodů začnou dva výše jmenované kurzy až od 9. března            
2020. Stále se tedy můžete do těchto kurzů hlásit.  
Kurz Grafomotorika pro děti a rodiče (úterý 16.00–18.00, 3 lekce -  
10. března,17.března a 24. března 2020) 
 
NOVĚ V PRAVIDELNÉM PROGRAMU: 
 
„Coworking“ v KRC Sedmikráska 
KRC Sedmikráska nově nabízí od ledna do června 2020  sdílený prostor pro 
samostatnou práci.  
 
Kdy? 
Ve středu 8.00–10.00 hodin nebo v pátek 10.00–12.00 hodin. 
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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 možné se hlásit přes              
rezervační systém na našem webu, telefonicky nebo emailem. 
CENA - členka 90 Kč/ hodinu, nečlenka 100 Kč/ hodinu 
CENA - s hlídáním dětí - členka 150 Kč/ hodinu, nečlenka 160 Kč/ hodinu 
 
MALÉ OHLÉDNUTÍ 
 
Štítná žláza v těhotenství a po porodu 
 
Přednáška ve středu 8. ledna 2020 o štítné žláze v těhotenství a po porodu              
pro mě byla velmi přínosná, protože jako komunitní porodní asistentka pracuji           
s ženami procházejícími právě těmito obdobími a získané informace využiji ve           
své praxi. Ocenila jsem vysokou odbornost, ale současně srozumitelnost. Pan          
profesor dovedl věci hezky a jasně vysvětlit. Za mě tedy spokojenost a děkuji             
panu prof. MUDr. Janu Čápovi,CSc. i pořadatelům. 

Petra Kratochvílová 
 

Bylinky a masti při nachlazení (aneb jak si přírodně pomoci v nemoci) 
 
Středeční odpoledne 22. ledna 2020 patřilo krásné a éterické Šárce Gie.           
Prozradila, které bylinky mohou pomoci nám a našim dětem v nemoci.           
Otevřela voňavý svět aromaterapie a dozvěděli jsme se, jak esence bylin           
ovlivní i psychiku. Nalákala nás na připravovaný kurz bylinkářství, kde nás           
naučí, jak bojovat proti rýmě, kašli nebo jak podpořit imunitu. Kurz bude spojen             
i s workshopem, na kterém si vyrobíme vonnou tyčinku nebo sprej do základní             
výbavy přírodní lékárničky. Sledujte kalendář, je na co se těšit. Kdo by si             
nechtěl pomoci přírodním způsobem a vyhnout se nadužívané farmacii? Z          
přednášky jsem odcházela nadšená, naladěná na připravovaný kurz a         
provoněná éterickými oleji. Paní Šárka Gia nám do Sedmikrásky přinesla          
nejen spoustu pozitivní nálady i dobré energie, ale také mnoho inspirace ke            
zpracování darů přírody - bylinek. Děkujeme.  
 

Klára Špryňarová  
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Oční vady u dětí 

Přednáška ortoptistky, Mgr. Renáty Papcunové, odbornice na rehabilitaci        
spolupráce obou očí, byla mimořádně zajímavá a přínosná. Zejména rodičům          
předškolních dětí nabídla celou řadu srozumitelných vysvětlení o vývoji         
dětského zraku a přímo použitelných rad, jak předcházet vzniku tupozrakosti a           
šilhání, jak je včas rozpoznat a kam se v případě potřeby obrátit o pomoc.              
Vstupní vyšetření dítěte u ortoptistky má zejména za cíl orientačně stanovit           
dioptrickou hodnotu pro každé oko zvlášť, vyšetřit oční pohyby a prokázat           
nebo vyloučit šilhání. Opakované sledování v půlročním až ročním rozestupu,          
pleoptická cvičení a spolupráce s očními lékaři dokáží odhalit a zmírnit rozvoj            
zrakových vad. Ortoptická péče je v Hradci Králové dostupná na poliklinikách II            
a III, z ambulantních očních lékařů vyniká v péči o děti MUDr. Věříšová.  

Přednáška, konající se 29. ledna 2020 v KRC Sedmikráska, v nás zanechala            
velmi dobrý dojem. Děkujeme za Vaši činnost a těšíme se opět na shledanou.  

David a Vendula Rychtrmocovi 

 

Začínáme s Low carb 

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 jsme si s Mgr. Ludmilou Valešovou povídali o             
stravování, ve kterém jsou sacharidy v potravě redukovány ve prospěch tuků.           
Dozvěděli jsme se, že potrava, kterou přijímáme, je tvořena třemi základními           
makroživinami. Jedná se o SACHARIDY (např. obiloviny, mouka, těstoviny,         
brambory, kukuřice, luštěniny, rýže, cukr, ale také různé cukrovinky),         
BÍLKOVINY (maso, ryby, vnitřnosti, mléčné výrobky, vejce apod.) a TUKY          
(máslo, sádlo, oleje, margaríny). 

Podle míry redukce sacharidů ve stravě můžeme pak jednotlivé režimy rozdělit 
do třech typů: 

1) Ketogenní dieta - do 50g sacharidů za den. Podstatou ketogenní 
diety je fyziologický stav, při kterém organismus při nedostatku 
sacharidů ve stravě začne z tuků v játrech tvořit ketony, které se 
stanou hlavním zdrojem energie pro mozek. 
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2) Nízkosacharidovka - 50g-80g sacharidů za den. Stejně jako u 
ostatních režimů jsou vyloučeny cukry, obiloviny (zejména rafinované) 
a ostatní škrobnaté potraviny. Nemusíte ale striktně řešit, kolik si dáte 
zeleniny, která obsahuje více sacharidů, např. rajčata nebo jogurty 
apod. 

3) Sugarfree - 80g-100g sacharidů za den. Znovu bez obilovin 
(rafinovaných) a cukrů, ale střídmě můžete zařadit brambory, batáty, 
luštěniny apod. A také si můžete dopřát ovoce. 

Který typ si vybrat? Nejlepší je asi začít se striktním omezením sacharidů a             
postupně přidávat, až pro sebe najdete optimální hranici. Důležité je, abyste se            
cítili dobře a nový stravovací režim pro vás byl dlouhodobě udržitelný. Váš            
jídelníček se tedy bude odvíjet od toho, který typ stravování si vyberete. 

Ale ať už si vyberete jakýkoliv režim, existují tři typy potraviny, kterým se za              
každých okolností vyhněte: 

–             Ultra zpracované průmyslové potraviny 

–             cukr 

–             bílá mouka  

Jíme tedy zásadně jen SKUTEČNÉ JÍDLO, vždy v té nejlepší kvalitě, která je             
pro vás dostupná. Zelenina by měla vždy tvořit polovinu vašeho talíře. Omezte            
sacharidy a soustřeďte se na bílkoviny. Tuk je obvykle vždy spojen s            
bílkovinami, proto jej nemusíte nijak řešit. A řídíme se jednoduchým pravidlem: 

JÍM, KDYŽ MÁM HLAD. NEJÍM, KDYŽ NEMÁM HLAD.  

Hlad je totiž signálem, že vaše tělo potřebuje energii. Proč byste tedy měli jíst, 
když hlad nemáte a tudíž „vaše“ tělo energii nežádá? Respektujte pocit hladu a 
odlište ho od pouhé chuti něco si dát. Vnímání signálů vlastního těla je pro vás 
klíčové. (Více na: www.lowcarbinfo.cz www.deliketo.cz IG @deliketo) 

V závěru dopoledne jsme také ochutnali LC sýrové krekry, zelofleky i 
nízkosacharidový chléb. 

Za KRC Sedmikráska Lída Valešová 
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Z důvodu nemoci spoluorganizátora akce a přednášející se nekonalo nedělní          
promítání Filmů pod kopulí a přednáška Interiérový redesign. Obě akce se           
uskuteční v náhradních termínech, o kterých vás budeme informovat.  
 
CO SE CHYSTÁ  
 
Vařme jinak - Zima na talíři 
Čtvrtek 6. února 2020 od 10.00 do 12.00 hodin. 
Seminář s paní Mgr. Martinou Vrbickou. Naše zimní menu začneme          
fazolovou polévkou a cizrnou na paprice. Jako dezert bude podáván císařský           
trhanec. Je třeba se přihlásit do středy 5. února 2020 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. 

 
Kavárnička (nejen) pro dříve narozené 
Středa 12. února 2020 od 10.00 do 12.00 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. Další setkávání se plánuje na jednu středu 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. 

 
Soužití dobré a špatné 
Středa 12. února 2020 od 16.00 do 18.00 hodin. 
Copak to lze takto dělit? Možná jste si položili podobnou otázku.  
Beseda má ambici nahlédnout, které významné vztahové fenomény umožňují         
a blokují funkční soužití lidí, jak v kontextu jeho tradičních, tak i moderních             
forem. Pohled přednášejícího, Mgr. Michala Klapala, je zasazen do         
referenčního rámce tradičního etického realismu. Je třeba se přihlásit do          
pondělí 10. února 2020 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. 
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Den pro Dítě v Srdci
Čtvrtek 20. února 2020 od 10.00 do 15.00 hod .
Představíme vám Perinatální hospic  Dítě v srdci . Budeme vyrábět památkové
karty pomocí potisku. Tyto karty jsou poté součástí  tzv. memoryboxů –
krásných košíků nápomocných k uchování vzpomínek, důstojnému rozloučení
a zažití rodičovských kompetencí. Můžete také přijít háčkovat či plést dvojice
hraček, které jsou taktéž součástí memoryboxů, k dispozici bude i drobné
občerstvení a rádi vám budeme dělat společnost. V neposlední řadě, pokud již
svými výrobky Dítě v srdci podporujete, můžete celý čas tohoto programu
využít KRC Sedmikrásku coby sběrné místo a donést nám vaše výrobky, které
pak hromadně hospicu předáme.  Vstupné dobrovolné . Více informací o
organizaci Dítě v srdci najdete na:  www.ditevsrdci.cz

12. masopust pro celou rodinu
Sobota 22. února 2020 od 15.00 do 17.00 hodin - Masopustní karneval pro
děti
Sobota 22. února 2020 od 20.00 do 01.00 hodin - Masopustní zábava pro
dospělé
Farnost při katedrále Sv. Ducha a kostela Nanebevzetí Panny Marie ve
spolupráci s KRC Sedmikráska a Papežskými misijními díly vás srdečně zve
na další ročník masopustu pro celou rodinu do Nového Adalbertina. Dětský
karneval s přehlídkou masek, tancem, hrami a odměnami bude moderovat
paní Lída Liána Horká a o drobné soutěže se postarají KRC Sedmikráska a
turistický oddíl Pěšinky a Ostříži z TOM. Večerní zábavu pro dospělé zpestří
krátké vystoupení malých baletek z  Ballet Petit, k tanci bude hrát  Ondrys
Band . Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.  Výtěžek večerní části bude
věnován na výstavbu domečků v záplavami zničeném Malawi. Předem
děkujeme všem dobrým lidem za dodání slaných a sladkých výtvorů z vlastní
kuchyně a především se těšíme na viděnou s vámi.

Připravenost a zralost dítěte (i rodiče) na vstup do školy
Středa 26. února 2020 od 16.00 do 18.00 hodin.
Co a kdo ovlivňuje dítě a rodiče? Které oblasti potřebné pro školní výuku i
začlenění u dítěte podporujeme a rozvíjíme? Kdy je již třeba využít
profesionální pomoci? Srdečně vás zveme na přednášku  PhDr. Lady
Křišťanové, speciální pedagožky, školní logopedky a poradenské

6

Den pro Dítě v Srdci
Čtvrtek 20. února 2020 od 10.00 do 15.00 hod .
Představíme vám Perinatální hospic  Dítě v srdci . Budeme vyrábět památkové
karty pomocí potisku. Tyto karty jsou poté součástí  tzv. memoryboxů –
krásných košíků nápomocných k uchování vzpomínek, důstojnému rozloučení
a zažití rodičovských kompetencí. Můžete také přijít háčkovat či plést dvojice
hraček, které jsou taktéž součástí memoryboxů, k dispozici bude i drobné
občerstvení a rádi vám budeme dělat společnost. V neposlední řadě, pokud již
svými výrobky Dítě v srdci podporujete, můžete celý čas tohoto programu
využít KRC Sedmikrásku coby sběrné místo a donést nám vaše výrobky, které
pak hromadně hospicu předáme.  Vstupné dobrovolné . Více informací o
organizaci Dítě v srdci najdete na:  www.ditevsrdci.cz

12. masopust pro celou rodinu
Sobota 22. února 2020 od 15.00 do 17.00 hodin - Masopustní karneval pro
děti
Sobota 22. února 2020 od 20.00 do 01.00 hodin - Masopustní zábava pro
dospělé
Farnost při katedrále Sv. Ducha a kostela Nanebevzetí Panny Marie ve
spolupráci s KRC Sedmikráska a Papežskými misijními díly vás srdečně zve
na další ročník masopustu pro celou rodinu do Nového Adalbertina. Dětský
karneval s přehlídkou masek, tancem, hrami a odměnami bude moderovat
paní Lída Liána Horká a o drobné soutěže se postarají KRC Sedmikráska a
turistický oddíl Pěšinky a Ostříži z TOM. Večerní zábavu pro dospělé zpestří
krátké vystoupení malých baletek z  Ballet Petit, k tanci bude hrát  Ondrys
Band . Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.  Výtěžek večerní části bude
věnován na výstavbu domečků v záplavami zničeném Malawi. Předem
děkujeme všem dobrým lidem za dodání slaných a sladkých výtvorů z vlastní
kuchyně a především se těšíme na viděnou s vámi.

Připravenost a zralost dítěte (i rodiče) na vstup do školy
Středa 26. února 2020 od 16.00 do 18.00 hodin.
Co a kdo ovlivňuje dítě a rodiče? Které oblasti potřebné pro školní výuku i
začlenění u dítěte podporujeme a rozvíjíme? Kdy je již třeba využít
profesionální pomoci? Srdečně vás zveme na přednášku  PhDr. Lady
Křišťanové, speciální pedagožky, školní logopedky a poradenské

6

s



psycholožky. Je třeba se přihlásit do pondělí 24. února 2020 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. 
 
Zeptejte se porodní asistentky 
Čtvrtek 27. února 2020 od 10.00 do 12.00 hodin. 
Navštívily jste těhotenskou poradnu a na všechny otázky se nedostalo, nebo           
těhotenství plánujete a máte plnou hlavu otázek? Přijďte na besedu s           
registrovanou porodní asistentkou Bc. Petrou Kratochvílovou. Hlavními       
tématy besedy budou těhotenství, porod, šestinedělí a kojení. Kromě odpovědí          
na vaše konkrétní otázky se také můžete dozvědět, jak vypadá a co obnáší             
práce porodní asistentky. Je třeba se přihlásit do pondělí 24. února 2020            
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. 
 
 

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: 
pondělí a čtvrtek 8.00 – 12.00 hodin 
 
 
Klub rodičů kojenců a batolat: 
úterý, středa a pátek 9.00 – 12.00 hodin 
 
Klub rodičů předškolních a školních dětí: 
úterý   15.00 – 16.00 hodin 
středa 16.00 – 18.00 hodin (2x měsíčně) 
čtvrtek 15.00 – 16.30 hodin 
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Klub prarodičů a seniorů: 
pondělí 11.00 – 12.00 hodin 
středa 16.00 – 18.00 hodin (2x měsíčně) 
středa 10.00 – 12.00 hodin (1x měsíčně) 
 
 
INFORMACE, PROSBY, VÝZVY 
 
Valná hromada  
Každoroční pracovní setkání členek se uskuteční ve čtvrtek 26. března 2020           
od 10.00 hod. v centru. Účast na valné hromadě je dle stanov jednou z mála               
povinností členek KRC Sedmikráska. Čeká nás schválení výroční zprávy za          
rok 2019, volba výkonného a kontrolního výboru a předsedkyně a v neposlední            
řadě diskuse o dalším směřování KRC. Pokud se nemůžete z vážných důvodů            
valné hromady zúčastnit, domluvte se s předsedkyní Mgr. Ludmilou Valešovou          
na náhradním způsobu hlasování ve volbách (více na pozvánce, kterou          
všechny členky obdrží emailem).  
 
Kandidátka pro volby do výkonného a kontrolního výboru  
Pokud máte zájem se zapojit ve větší míře do chodu KRC Sedmikráska,            
přihlaste se do konce února u Mgr. Jany Koutníkové nebo Mgr. Ludmily            
Valešové. U nich bude veden seznam zájemkyň, které zároveň prosíme o           
dodání krátké písemné informace o sobě (věk, děti, vzdělání, čím chtějí k            
chodu KRC přispět). Kandidátní listinu s vašimi charakteristikami předem         
vyvěsíme na nástěnce v Sedmikrásce, aby se s ní členky mohly seznámit.  
 
Členský příspěvek a aktualizace členské karty  
Žádáme všechny členky, aby uhradily nejpozději do 10. března 2020 svůj           
členský příspěvek na druhé pololetí školního roku 2019/20. Standardní členství          
se hradí ve výši 300 Kč. Členství Plus se hradí výši 700 Kč. Do stejného data                
prosíme o aktualizaci vašich údajů na členské kartě.  
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Vstupné na přednášky  
Ve školním roce 2019/2020 je stanoveno základní vstupné (nečlen/ka) na          
středeční odpolední a čtvrteční dopolední přednášky na 90 Kč. Pro členky se            
zaplaceným nižším členským příspěvkem činí vstupné 70 Kč a pro členky Plus            
se zaplaceným vyšším členským příspěvkem činí vstupné 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 příspěvek na odměnu pro lektora.  
 
Kurzy ve druhém pololetí  
Na webu i v centru je k dispozici přihláška na kurzy druhého pololetí školního              
roku. Je třeba ji co nejdříve vyplnit a také nejpozději do 10. března 2020              
uhradit na účet kurzovné. V případě velkého zájmu o kurz rozhoduje datum            
přijetí přihlášky popřípadě úhrady kurzovného. 
 
Platby na účet  
 
Úhradu větších částek (členské příspěvky, kurzovné, DK Klubíčko, dovolená)         
provádějte výhradně převodem na účet. Pokyny k platbám jsou uvedeny          
přihláškách nebo vám je rádi sdělíme osobně či mailem. Číslo účtu u            
Komerční banky je 43-3453310267/0100.  
 
Rezervační systém 
 
Na přednášky, keramiku a výtvarné dílny se hlaste přes rezervační systém na            
našem webu: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system  
Akce se bude konat při přihlášení minimálně 4 účastníků. 
 
DK Klubíčko 
 
Ve školním roce 2019/2020 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 8.00 do 12.00 hodin (změna vyhrazena).             
Cena 900 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. 
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ROZINKA 
 
Sedmikráska se pustila do tzv. Rozcestníku interaktivních křesťanských akcí pro          
celou rodinu s názvem ROZINKA. Jde o web, na kterém je tematicky zaměřený             
sdílený kalendář. Na web mají přístup organizátoři, mohou vkládat své akce a            
budou mít zároveň přehled o akcích ostatních organizátorů. Doufáme, že to           
pomůže lepší organizaci a vzájemné informovanosti a že se zabrání tomu, aby se             
akce zbytečně kryly a návštěvníci museli vybírat, kterou oželí. Události na           
sdíleném kalendáři uvidí také veřejnost, takže návštěvníci budou mít lepší přehled           
o tom, kam se dá v Hradci Králové s rodinou vyrazit. Zatím půjde o zkušební               
provoz. Mrkněte na: https://rozinkahk.webnode.cz/ 
 
 
DĚKUJEME 
 
Za darování hraček pro DK Klubíčko děkujeme manželům Kostilníkovým a          
Tyaskovým.  
 
FINANČNÍ PODPORA 
 
Program KRC Sedmikráska je realizován za finanční podpory Ministerstva práce a           
sociálních věcí, Královéhradeckého kraje, Statutárního města Hradec Králové a         
Biskupství královéhradeckého. 
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BŘEZEN 2020: 
Kavárnička (nejen) pro dříve narozené; Pět jazyků lásky ve výchově dětí; Vše, 
co jste se chtěli dozvědět o trénování paměti, ale báli jste se zeptat; Vařme 
jinak aneb nebojte se jáhel; Bazárek jarního a letního dětského oblečení, 
obuvi, hraček, knížek... 
 
 
 
Přijďte se za námi podívat 
 
Scházíme se každý všední den v prostorách KRC Sedmikráska v budově CZŠ. 
 
Otevírací doba centra je dle pravidelných aktivit. Začátky aktivit dle programu. 
Úřední hodiny provozní 8.30 - 9.30 hod. 
Přezůvky s sebou! 
 
 
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:http://www.sedmikraskahk.com/  
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. 1. 2020 
Uzávěrka příštího čísla: 20. 2. 2020 
Vydavatel: KRC Sedmikráska, z.s. 

IČ: 69838275 
Číslo účtu: KB 43-3453310267/0100 

Zapsáno do evidence periodického tisku: MK CR E 14953 
Sestavila: Mgr. Radka Hübnerová  

Jazyková spolupráce: Mgr. Jana Koutníková 
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