


„Život činný je opravdový život. Zahálka je hrobem člověka zaživa. Co máš udělat, do toho
se dej s chutí; co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej s ničím.
Když můžeš někomu pomoci, učiň to s největší radostí.

Jan Amos Komenský

SLOVO NA ÚVOD

Milé maminky, tatínkové a děti,

prázdniny jsou u konce, začíná nám nový školní rok a my se těšíme, že se s Vámi
potkáme v našem rodinném centru. Budeme zase malovat a zpívat a společně se
dozvídat něco nového. O sobě, o nás, o Vašich prázdninových zážitcích i o světě kolem
nás. A nebudeme se dívat moc na hodinky, ale budeme se prostě jen dívat.

Lída Valešová

MALÉ OHLÉDNUTÍ

Léto se Sedmikráskou 2022

O prázdninách jsme v rámci oblíbeného cyklu navštívili spoustu zajímavých míst.
Pojďme si je připomenout očima účastníků.

Přírodovědné centrum při ZŠ Bezručova

Ve čtvrtek 7. července jsme se Sedmikráskou navštívili Přírodovědné centrum při ZŠ
Bezručova.

Již při čekání na všechny přihlášené účastníky jsme si před školou prohlédli venkovní
ohrady a voliéru. Upoutal nás nejen bílý bažant, ale i to, že kozy žerou s chutí i kůru ze
stromů.

Uvnitř jsme viděli hlodavce - myšky i činčily, také rozličné ryby, vodní želvičky s dlouhým
krkem i malé opičky. V umyvadle byly volně přístupné malé myšky, které děti hodně
obdivovaly a hladily. V teráriích jsme pozorovali hady - krajtu královskou, užovku
červenou i korálovku sedlatou, kterou jsme si mohli pohladit. Překvapilo mě, že je
příjemně teplá a hebká. Dozvěděli jsme se, že má ochranné zbarvení, kterým
napodobuje jedovatého hada, a tím se chrání před nepřáteli. Přírodovědným centrem
nás provázela šikovná slečna, patrně žačka školy. Představila nám chameleona a
prozradila na něj, že mění zabarvení podle toho, jak se cítí. Byli jsme moc rádi, že jsme
se exkurze zúčastnili. Dozvěděli jsme se něco nového a ještě jsme si mohli na nějaké
živočichy sáhnout.

Šárka Krajčová
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Muzeum východních Čech

V úterý 12. července jsme se Sedmikráskou navštívili Muzeum východních Čech, kde
se konala výstava loutek a scénografie Marka Zákosteleckého. Paní průvodkyně nás
nejprve zasvětila do tajemství několika druhů loutek a poté si mohly děti zkusit, jak se
loutky ovládají. Když to natrénovaly, zahrály si divadélko O Červené karkulce. Po krátké
prohlídce výtvarné expozice jsme vystoupali až do nejvyššího patra, v němž se nachází
dětský ateliér vybavený krásnými starodávnými knížkami a učebnicemi. Děti si tu
vybraly papírovou masku, kterou si vybarvily dle vlastní fantazie. Po krátkém oddychu,
kdy jsme se věnovali tvoření, jsme si prošli ostatní výstavy. Moc se nám líbila zvláště
možnost prohlédnout si mikroskopem různé přírodniny. Do muzea se určitě ještě
vrátíme a navštívíme i další stálé expozice.

Lucie Herfurtová

Technologické centrum Hradec Králové

Ve čtvrtek 14. července jsme se sešli před hlavní bránou letiště v Hradci Králové, a to
za jediným cílem; vyzkoušet moderní technologie. To jsou třeba Ozoboti (malí roboti) či
virtuální realita, která svými možnostmi přiblížení k opravdové realitě jen překypuje. Byl
jsem mile překvapen, že se program líbil jak menším, tak větším dětem a že se zapojili
také rodiče. Těšil jsem se na prohlídku letadel, která nakonec nedopadla z důvodu
oprav hangárů. Akce se mi celkově velice líbila.

Ondřej Dufek

Borova tlapka

V úterý 19. července jsme se Sedmikráskou navštívili kynologické centrum, které se
nachází v Malšovicích, v areálu bývalé myslivecké střelnice. Z úst pana Jaroslava Filipa
jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o myslivosti. Prohlédnout jsme si mohli i rohy,
parohy, kožešinu z lišky i zajíce, peří apod. S velkým obdivem jsme zhlédli i vystoupení
psa Kvinta. Příští rok se opět rádi zúčastníme. Moc děkujeme.

Za celou naši rodinu bychom Vám chtěli poděkovat za prázdninové akce s Vaším
rodinným centrem. Program byl velice bohatý a naše děti se vždy moc těšily a všechny
akce si náramně užily.

Hana Tomášková
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Lesní den s Městskými lesy

Děkujeme za krásné čtvrteční dopoledne 21. července, které jsme strávili v lese.
Prošli jsme si ne příliš dlouhou stezku s několika krátkými zastávkami, kde jsme se
dozvěděli pár zajímavostí o lesních zvířátkách. Kluci si to moc užili! Líbila se jim nejen
zvířátka, ale i možnost poslechnout si jejich zvuky. A ještě se krásně proběhli.

Jaroslava Hudíková

Fly Zone Park

Všechny děti by měly být od útlého věku vedeny k pohybu. Pokud nezaujmete děti
pobytem venku, je třeba hledat alternativu. Sportovní park Fly Zone je super volba.
Jsem proto ráda, že i letos Sedmikráska do svého programu na úterý 26. července
návštěvu Fly Zone Park zařadila. Vyřádily se tu děti všeho věku. Ty malé ocenily dětský
koutek s bazénkem a kuličkami, větší zkoušely překážky, obří trampolínu, vybíjenou na
trampolínkách či lezení v závěsu. Anička (9) a Domča (7) vyzkoušeli vše a i já jsem se
pěkně zapotila. Takže za rok se těšíme zas.

Pavlína Štréglová

Letecká záchranná služba

Na prohlídce vrtulníku a sanitky letecké záchranné služby jsme byli se Sedmikráskou už
potřetí a je to jedna z našich nejoblíbenějších akcí. Oceňuji i místo srazu, kterým je
krásné dětské hřiště v areálu FN HK, kam se běžně moc často nedostaneme. Letos
jsme na exkurzi zavítali ve čtvrtek 28. července a měli jsme štěstí; mohli jsme si
prohlédnout všechny tři vrtulníky. Pan průvodce nám řekl spoustu zajímavých informací
a zasvěceně odpovídal i na veškeré dotazy. Bohužel to byl ale tentokrát výklad spíše
pro dospělé. Vzhledem k věku většiny zúčastněných dětí by stálo za zvážení zkusit
domluvit interaktivnější nebo dětem více přizpůsobený styl prohlídky.

Věra Kouřimová

ZOOPARK Stěžery

Návštěva Zooparku Stěžery v úterý 2. srpna se vydařila. Paní průvodkyně nás
seznámila s plameňákem, který za den sní kbelík plný ryb. Zjistili jsme, že jeho velký
zobák pojme až 12 litrů vody. Viděli jsme i obědvající opice, spícího krokodýla či buvoly
válející se v bahně. Měli jsme možnost pohladit si kozy, osly, zebru, poníky a agamu.
Děkujeme KRC Sedmikráska za zprostředkování krásného zážitku.

Marie Sejkorová
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Labyrint Divadla Drak

Ve čtvrtek 4. srpna jsem se se dvěma syny zúčastnila letní akce KRC Sedmikráska s
názvem Za Příběhem Draku. Venkovní hra, při které jsme hledali nápovědy k
pohádkám, nás všechny velmi bavila. Druhá část nápověd se ukrývala v Labyrintu
divadla Drak. Děti běhaly od jedné vitríny ke druhé a nadšeně hlásily čísla a kódy,
kterými jsme nakonec otevřeli truhlu pokladů. Myslím si, že tato akce je naprosto
skvělým zážitkem a báječnou možností, jak trávit s dětmi volný čas, a to za každého
počasí.

Aneta Kuchaříková

Informační centrum ČEZ

V úterý 9. srpna jsme s KRC Sedmikráska navštívili vodní elektrárnu Hučák v HK. Děti
poslouchaly výklad a ani nedutaly. Už vědí, jak vypadá turbína nebo jak se vyrábí
elektřina. Také zhlédly pohádku a pohrály si ve tvořivých dílničkách. Výlet se vydařil a
už se těšíme na další.

Zdeňka Petráčková

GMU – Barva a co se za ní skrývá

Ve čtvrtek 11. srpna jsme se s dětmi vypravily do Galerie moderního umění. Ihned po
uvítání a upozornění na etiku chování ve výstavních prostorách byly děti zapojeny do
programu veselou a intenzivní rozcvičkou, která všechny náramně pobavila. Svět barev,
jak byl program nazván, měl za úkol probudit v dětech cítění barev ve spojitosti s
vnitřním světem člověka. Úvodem bylo povídání o emocích (radost, smutek, vztek) a o
tom, ve kterých situacích jsou tyto emoce prožívány. Poté každý přiřadil „svoji“ barvu
těmto emocím v podobě malého útržku barevného papíru. Následně všechny děti
dohromady vytvořily „symboly emocí“ z těchto barevných papírků (duhu pro radost,
ohnivou hlavu pro vztek).

Nové znalosti uplatnily při prohlížení obrazu postav v kavárně: Proč je tato postava celá
fialová? Hm, asi bude znuděná. Proč je tento pán zelený? Hm, asi bude mít radost, atd.

Dokonce ani obyčejná prohlídka obrazů nebyla nudná. Děti vytvořily mašinku a takto
projely obrazárnu. „Za jízdy“ se diskutovalo o moderním sochařství a v konečné stanici
se hrálo na sochy. Celý program probíhal svižně, energicky a děti byly nadšené!

Akce neměla chybu, moc děkuji!

Anastasiia Martínková
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Hasičský záchranný sbor

V rámci akce Léto se Sedmikráskou 2022 jsem se se dvěma dětmi ve čtvrtek 18.
srpna zúčastnila návštěvy HZS v HK U Přívozu. Akce se nám všem velmi líbila. Pro
děti bylo zajímavé vidět zblízka hasičskou techniku, dozvědět se něco o práci hasičů a
vyzkoušet si na vlastní kůži hašení hadicí. Já jako maminka jsem uvítala perfektní
organizaci, možnost registrace na akci předem a cenovou dostupnost. Obecně velmi
vítám všechny akce v rámci Léta se Sedmikráskou, protože nabízejí zajímavý program
v průběhu celých prázdnin pro rodiny, které zrovna nejsou na dovolené.

Jana Kuncová

Dětská železnice na náměstí 5. května

V úterý 23. srpna jsme se zúčastnili letního programu KRC Sedmikráska Dětská
železnice. A bylo to super! Děti byly nadšené z mašinky, milého pana strojvedoucího i
odměny, s kterou odcházely domů. Moc děkujeme celému organizačnímu týmu za
zážitek i pěknou vzpomínku.

Jana Popeláková

Turistickým vláčkem DPMHK do lesa

Ve čtvrtek 25. srpna bylo dopoledne moc krásně, svítilo sluníčko a my se vydali na
úžasný výlet turistickým vláčkem od Zděné Boudy kolem obory s daňky a divokými
prasátky Bobem, Pepinou a jejich mláďaty. Hřiště u Mazurových chalup, kde vláček také
zastavil, děti velmi bavilo. Sedmikrásce moc děkujeme.

Dana Pajskrová

Dopravní hřiště Třebeš s Městskou policií

Poslední prázdninové výletní úterý 30. srpna jsme strávili na dopravním hřišti u
sportovní haly v Třebši. Děti za doprovodu rodičů přijely na kolech, odrážedlech a
odstrkovadlech. Dozvěděly se o základech bezpečnosti jízdy na kole a chování na
silnici. Po rozdělení do skupin a za doprovodu policie si vyzkoušely, jaké to je být
účastníkem silničního provozu. Počasí bylo slunné, všem se akce líbila.

Petra Zemanová

Součástí akce byla i tematická stanoviště KRC Sedmikráska. Jejich obsluhy se ujaly:
Kateřina Karbanová, Emilie Kačerová, Lída Bláhová, Anička Fabiánová, Bětka
Valešová. Děkujeme.
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Děkujeme za spolupráci našim prázdninovým partnerům, kteří pro nás připravili v
rámci jednotlivých dopolední zajímavý program.

Přírodovědné centrum ZŠ Bezručova – Veronika Šobová
Muzeum východních Čech – Marek Zákostelecký L+ – Mgr. Veronika Nebeská, Bc.
Martin Jakoubek
Technologické centrum – Marie Novotná, DiS., Denisa Josefová
Borova tlapka – Jaroslav Filip a pes Kvint
Lesní den s Městskými lesy – Ing. Jakub Forman
Fly Zone Park – Anna Sedláčková
Letecká záchranná služba – Bc. Ivo Novák
ZOOPARK Stěžery  – Eliška Burdová
Divadlo Drak – Za Příběhem Draku – Bc. a Bc. Kateřina Trejbalová, Mgr. Adam Trejbal
Informační centrum ČEZ – Michaela Tůmová
GMU – Patricie Kavalková, Bc. Linda Vidová
Hasičský záchranný sbor – pprap. Lukáš Němec, mjr. Ing. Dušan Jičínský
Dětská železnice – Jiří Hamáček
Jízda turistickým vláčkem DPMHK – Vladimír Zobina
Městská policie + dopravní hřiště Třebeš – Eva Kněžourová, Bc. Veronika Ludvíková,
Jaromír Kverek

Děkujeme také našim členkám a příznivkyním, které program zaštítily v roli služeb:
Monika Dufková, Mgr. Jana Koutníková, Mgr. Iva Vojkůvková, Mgr. Ludmila Valešová,
Jana Rösslerová, Eva Koutníková a Bc. Veronika Pavlů, Dis.

Výtvarničení na Hradě XVIII
Vydáno bylo celkem 85 karet. *Příspěvek (vybíraný za rodinu) na podporu činnosti KRC
Sedmikráska byl využit na pořízení dárků partnerům, propagaci a fotodokumentaci.
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Výtvarničení na Hradě XVIII

Letní cyklus tvoření už neodmyslitelně patří do programové prázdninové nabídky
našeho centra, a proto tam nemohl chybět ani letos. Všichni milovníci tvoření si přišli na
své. Nechyběly ani lekce keramiky, ani výtvarné dílny. Vyzkoušeli jsme si práci s
mozaikou při výrobě zrcátka nebo práci se sklem při výrobě kytiček, zvířátek či šperků.
Naše zahrádky si můžeme ozdobit vlastnoručně udělanou světelnou keramickou koulí
nebo soškou zvířátka. Na další tvořivá setkání se budeme těšit opět za rok.

Jana Koutníková

Poděkování

Laskavé, trpělivé, nápadité - to jsou naše lektorky. Jmenovitě děkujeme za laskavé
vedení Marcele Růžičkové, Ivě Železné, Mgr. Janě Novotné, Mgr. Haně Panchártkové.
Za koordinaci a úklid děkujeme Mgr. Janě Koutníkové. Mgr. Editě Bastařové z Církevní
základní školy děkujeme za výpal keramiky.

Letní dovolená v penzionu Bartošova pec

Již tradičně jezdíme každý rok na dovolenou se Sedmikráskou. Ani letos jsme neudělali
výjimku a od 30. července do 6. srpna jsme pobývali v penzionu Bartošova pec v
Českém ráji.
Dcera se už nemohla dočkat. I když je mezi ní a ostatními dětmi trochu větší věkový
rozdíl, berou ji mezi sebe a ona se mezi nimi cítí velmi dobře, stejně jako mladší syn,
který je tam jako ryba ve vodě.
Je to týden plný nejrůznějších aktivit, výletů a zábavy s prima partou lidí. Myslím, že
děti, ale i rodiče, si týden užijí. V nabitém programu nesmí chybět např. ranní běh,
rozcvička, tvoření, koupání v bazénu, divadlo, různé scénky, noční bojovka, kino,
stavění vlastních přístřešků spojené s přespáváním venku nebo táborák. Moc se mi líbí
výlety na kole. Nesmím proto opomenout, že někteří účastníci mají můj obdiv, když
zdolávají kilometry již cestou na dovolenou a následně zpět domů. Velmi oblíbené jsou
v neposlední řadě rafty. Pokaždé poznáváme i zajímavosti, co dané místo nabízí -
skály, jeskyně, zámky či zříceniny. Výpravy jsou zpestřené plněním zábavných úkolů a
kvízů Ilonky Hlávkové a odborným doplněním informací o daných místech z úst Elišky
Meclové.
Je to vždy fajn týden s fajn lidmi.

Martina Hrdinová
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Poděkování

Dovolenou zorganizovala Mgr. et Mgr. Eliška Meclová, které tímto srdečně děkujeme.
Ubytování a služby s tím spojené zajistil v Bartošově peci majitel, PaedDr. Pavel Lejsek,
za pomoci dalších, laskavých a ochotných, spolupracovníků. Jim patří naše velké
poděkování, protože se zasloužili o pohodové prožití celého týdne. Poděkování patří
také všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na programu. Ani letošní dovolená by se
neobešla bez záštity, poskytnutí odměn, pomůcek a pomoci ze strany KRC
Sedmikráska. Za to vše děkujeme jmenovitě Mgr. Ludmile Valešové a Mgr. Janě
Koutníkové.

Dovolenou zorganizovala Eliška Meclová, které tímto srdečně děkujeme. Ubytování a
služby s tím spojené zajistil v Bartošově peci majitel, PaedDr. Pavel Lejsek, za pomoci
dalších, laskavých a ochotných, spolupracovníků. Jim patří naše velké poděkování,
protože se zasloužili o pohodové prožití celého týdne.Poděkování patří všem, kteří se
nějakým způsobem podíleli na programu. Za to jim mnohokrát děkujeme. Ani letošní
dovolená by se neobešla bez zaštítění, poskytnutí odměn, pomůcek a pomoci ze strany
KRC Sedmikráska. Za vše děkujeme jmenovitě Ludmile Valešové a Janě Koutníkové.

CO SE CHYSTÁ

Den otevřených dveří
čtvrtek 8. září 2022 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 2022/2023. Pro děti je k dispozici
naše dobře vybavená herna, pro všechny návštěvníky malé občerstvení. Můžete si u
nás také vlastnoručně vytvořit drobnou dekoraci. Těšíme se na vás!
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Vyšetření paměti v lékárnách
středa 14. září 2022 od 16.00 do 18.00 hodin
přednáška PharmDr. Zuzany Chrtkové

Hlavními tématy budou:

● průběh vyšetřování paměti v lékárnách
● důležitost včasného záchytu Alzheimerovy nemoci a dalších kognitivních

poruch
● pomoc rodinám pečujícím o pacienta s demencí

Je třeba se přihlásit nejpozději do pondělí 12. září přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Hradí se vstupné: nečlen/ka 100
Kč, člen/ka 80 Kč, člen/ka Plus 50 Kč, studenti a senioři 50 Kč. Hlídání dětí
zajištěno.

První pomoc u dětí
čtvrtek 15. září 2022 od 10.00 do 12.00 hodin
přednáška Mgr. Kláry Václavíkové s praktickými ukázkami

Dozvíme se:

● jak ošetřit akutní stavy – krvácení, zlomeniny, zástavu dechu
● jak reagovat při neúrazových stavech, jako je např. úpal, úžeh, průjem a

zvracení
● jak provádět neodkladnou resuscitaci
● jak vybavit domácí lékárničku

Je třeba se přihlásit nejpozději do pondělí 12. září přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Hradí se vstupné: nečlen/ka 100
Kč, člen/ka 80 Kč, člen/ka Plus 50 Kč, studenti a senioři 50 Kč. Hlídání dětí
zajištěno.
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Domácí mazlíčci a těhotenství
středa 21. září 2022 od 16.00 do 18.00 hodin
přednáška MVDr. Terezy Křížové

Čekám miminko a mám doma zvíře. Nemůžu od něj "něco chytit" a miminko tak
ohrozit? Na to se možná ptáte, pokud plánujete rodinu a zároveň máte nějakého
domácího mazlíčka. Pojďme si říci, které infekce představují riziko a jak se před nimi
chránit. Probereme i téma bezpečnosti potravin. Vše srozumitelnou formou tak, abyste
získané znalosti dokázala využívat v každodenním životě.
Je třeba se přihlásit nejpozději do pondělí 19. září přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Hradí se vstupné: nečlen/ka 100
Kč, člen/ka 80 Kč, člen/ka Plus 50 Kč, studenti a senioři 50 Kč. Hlídání dětí
zajištěno.

Putování za pokladem
neděle 25. září 2022, 14.45 až 16.15 hodin, Šimkovy sady

Zveme rodiny s dětmi v předškolním a mladším školním věku na zábavné odpoledne s
tematickými stanovišti, tentokrát se společně vydáme do cirkusu. Start je možný
kdykoliv mezi 14.45 a 16.15 hod. z křižovatky u Rotundy. Nebudou chybět drobné
odměny za splnění úkolů na stanovištích.
Vstupné je 20 Kč za dítě starší 2 let. Z organizačních důvodů uvítáme, když se
přihlásíte do pátku 23. září přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
ale můžete také přijít bez přihlášení přímo na start.
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Terapie psaním aneb Deník jako terapeutický nástroj
čtvrtek 29. září 2022 od 10.00 do 12.00 hodin
beseda s Bc. Veronikou Pavlů, DiS.

Vysvětlíme si, k čemu je dobré se z radostí i těžkostí vypsat, a řekneme si, co vše
potřebujeme k tomu, abychom mohli začít psát. Povíme si o teorii i praxi psaní a jeho
rozdělení na veřejné (články a dopisy) a soukromé (deníkové záznamy).
Je třeba se přihlásit nejpozději do středy 28. září přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Hradí se vstupné: nečlen/ka 100
Kč, člen/ka 80 Kč, člen/ka Plus 50 Kč, studenti a senioři 50 Kč. Hlídání dětí
zajištěno.

Zelená burza
v rámci akce Zažít město jinak
sobota 17. září 2022, 14.00 - 19.00 hodin
Tomkova ulice

I letos budeme se svým "zeleným" stolečkem součástí této akce. Urodilo se vám všeho
až moc a vy si kladete otázku, jak naložit s přebytečnou úrodou? Chcete se podělit o
semínka, cibulky, odnože a řízky pokojových květin? Máte doma navíc misky, květináče,
vázičky či zahradní dekorace? Vše můžete věnovat Sedmikrásce - během pátečního
dopoledne 16. září přinést do centra, nebo donést během sobotní akce přímo k
našemu stolečku. Živé exempláře, prosím, označte lístečkem s názvem a krátkým
návodem na pěstování. Všem dárcům předem srdečně děkujeme.
Těšíme se na všechny zájemce "o zelené poklady". Můžete si je odnést zdarma,
případně drobným finančním příspěvkem podpořit činnost našeho centra. Pro děti
máme u stánku připraveny doprovodné aktivity, pro všechny zájemce pak informace o
našem programu.
Více o projektu: https://zazitmestojinak.cz/.
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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 hodin

Klub rodičů kojenců a batolat:
úterý 10.00 – 12.00 a čtvrtek 10.00 – 12.00 hodin

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

Klub prarodičů a seniorů:
pondělí 8.00 – 10.00, středa 16.00 – 18.00 (2x měsíčně) a pátek 9.00 - 10.00 hodin

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

INFORMACE, PROSBY, VÝZVY

Nový ceník

Z důvodu rostoucí inflace a úměrně rostoucím cenám jsme byli i my nuceni navýšit ceny
členského příspěvku, kurzovného, vstupného i pobytného. Věříme ale, že Vás toto
mírné zdražení neodradí od další návštěvy u nás.
Více o nových cenách na: https://www.sedmikraskahk.cz/dokumenty.
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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.
Zároveň žádáme všechny stávající členky, aby uhradily na účet KRC nejpozději do 10.
října 2022 členský příspěvek na první pololetí školního roku 2022/23. Jeho výše je 400
Kč (Standardní členství) nebo 800 Kč (Členství Plus). Dle toho se odvíjejí další platby
(pobytné, vstupné na přednášky atd., ceník je k dispozici na webu a v centru).

Kurzy v 1. pololetí školního roku 2022/2023

Kurzy začínají od 12. září 2022 (není-li uvedeno jinak). Během září (příp. října) lze přijít
na jednu hodinu jazyků jako na ukázkovou a přihlásit se do kurzu až po jejím
absolvování. Úroveň jazykových kurzů bude event. přizpůsobena složení přihlášených,
avšak někde se jedná o kurzy pokračující z předchozích let. Dotazy zodpovíme na tel.
775 989 270 nebo tel. 495 512 901 či mailem sedmikraskahk@volny.cz. Všechny kurzy
budou otevřeny při zájmu alespoň 4 účastníků. Vyplněné přihlášky odevzdejte osobně v
KRC Sedmikráska nebo zašlete poštou na adresu: KRC Sedmikráska, Zieglerova 230,
500 03 Hradec Králové, příp. elektronicky sedmikraskahk@volny.cz, Nutnou přílohou
přihlášky je vyplněný a podepsaný formulář souhlasu se zpracováním osobních údajů
(ke stažení na www.sedmikraskahk.cz nebo k vyzvednutí v centru). Kurzovné uhraďte
nejpozději do 10. 10. 2022 výhradně bankovním převodem.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 43-3453310267/ 0100

V případě velkého zájmu rozhoduje datum přijetí přihlášky a také datum úhrady
kurzovného. Storno podmínky, zrušení kurzu, případný doplatek při nižším počtu
účastníků, individuální platební podmínky a formu náhrady za hodiny odpadlé z důvodů
na straně lektorů řeší interní směrnice KRC Sedmikráska schválená výkonným
výborem. Změna času i lektora vyhrazena!

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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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.

Vstupné na přednášky

Ve školním roce 2022/2023 je stanoveno základní vstupné na středeční odpolední a
čtvrteční dopolední přednášky na 100 Kč (nečlen/ka). Při Standardním členství činí
vstupné 80,- Kč a při Členství Plus pak 60 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.

Permanentka na některé pravidelné aktivity

Na Cvičeníčko, Zpívánky, Malovánky, Pilates a Kavárničku je možné si zakoupit
permanentku 10 vstupů + 1 zdarma. Cena 500 Kč nečlen/ka, resp. 300 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.

DK Klubíčko

Ve školním roce 2022/2023 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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PODĚKOVÁNÍ

Prodejna KOH-I-NOOR na Eliščině nábřeží nám věnovala výtvarné potřeby pro děti.

Dita Balcarová nám dovezla nové hračky do herny.

Iva Vojkůvková nám přinesla ovocné čaje. Šárka Krajčová nám darovala nové knížky do
knihovničky a pro DK Klubíčko.

Všem dárcům moc děkujeme.

ZAUJALO NÁS

Omalujte si obrázek podle portálu baziliky sv. Václava v Praze na Smíchově. Další
(námi vyzkoušené 😊) náměty pro tematické činnosti s dětmi můžete čerpat zde:

https://deti.vira.cz/objevuji/boha-a-viru/apostolove-a-svati/svati/vaclav
https://ucitneboneucit.cz/svatek-svateho-vaclava-jak-ho-slavit-s-detmi/
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ŘÍJEN 2022

Seberegulací proti depresi

Proč navštívit Albánii?

Bazárek dětského oblečení, obuvi, hraček, knížek,...

Drakiáda
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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: 31. 8. 2022

Uzávěrka příštího čísla: 20. 9. 2022
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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