


SLOVO NA ÚVOD

Milé Sedmikrásky, milí spolupracovníci, naši přátelé a příznivci. Prázdniny jsou tady a s
nimi čas volna, dobrodružství, cestování a objevování nových věcí! A my rodiče se
ptáme, co vymyslet, aby se děti nenudily. Během školního roku jsou v dopoledních
hodinách ve škole a po skončení výuky navštěvují kroužky či jinou zájmovou činnost,
ale co s potomky o prázdninách?

Nechte se inspirovat třeba letními aktivitami našeho centra a přijměte srdečné pozvání
ke společnému výtvarnému tvoření a úterně-čtvrtečním výletům a exkurzím.

Přejeme Vám modré nebe nad hlavou a slunce v duši. Ať je Vám všem prima!

KRC Sedmikráska

MALÉ OHLÉDNUTÍ

Výlet s poutí do Všestar

Ve čtvrtek 2. června se hala hradeckého nádraží stala svědkem začátku výpravy
malých poutníků až do dalekých Všestar. Mašinka dovezla členy expedice na
všestarské nádraží včas, a tak nezbylo, než prozkoumat atrakce místního hřiště a
rovněž obsah svačinkových krabiček. Před kostelem přivítal překvapenou skupinu
tajemný jezdec na kole, z něhož se vyklubal sympatický P. Jaroslav Brož, jehož
zajímavé vyprávění a prohlídku interiéru kostela zakončila společná modlitba za
nejmenší a improvizovaný sborový zpěv. Duchovní části výletu bylo tímto učiněno za
dost a následovaly radovánky ryze světské – opékání špekáčků a plnění zábavných
úkolů, které připravila lektorka Klubíčka Jana Rösslerová. Za péči a příjemně strávený
společný čas, jenž se stal i příležitostí k novým setkáním a zajímavým rozhovorům,
děkujeme všem organizátorům.

Barbora Tomanová

Organizace letošního Výletu s poutí se ujala Lída Valešová.
Bohoslužbu slova celebroval P. Jaroslav Brožek.
Aktivity pro děti připravila Jana Rösslerová.
Pamětní listy vytvořila Jana Koutníková.
Pomůcky k opékání ochotně zapůjčila Mgr. Šárka Doležalová z Centra pro rodinu
Beránek.
Děkujeme.
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Vyrábíme vlastní sandály Huarache

Ve čtvrtek 9. června proběhl v Sedmikrásce workshop na téma výroby kreativní
provázkové obuvi, který vedla sympatická maminka pěti dětí, Vlaďka Šimková. Během
tvoření jsme společně sdílely dosavadní zkušenosti ohledně barefoot obouvání, a tak
se celé tvoření neslo v přátelském a pohodovém duchu. Velkou výhodu spatřuji v tom,
že jsme si měly přinést pouze dobrou náladu, neboť všechen materiál byl k dispozici.
Pomocí plotny a pár metrů provázku jsme si vyrobily originální obutí na léto. Dá se nosit
k šatům, ale i ke sportovnímu oblečení. Workshop se mi líbil a těším se na další setkání
v Sedmikrásce. Děkuji moc sympatické a trpělivé paní lektorce za čas věnovaný
přípravě i vedení workshopu.

Petra Zemanová

Sedmikráska na Zahradní slavnosti

V neděli 12. června jsme se po pauze vynucené koronavirem opět mohli setkat na
Zahradní slavnosti u Školských sester de Notre Dame. Celé odpoledne se neslo v
příjemném duchu, bylo příležitostí k setkávání přátel u dobrého jídla a pití i pohodové
hudby. Děti se mohly zabavit nejen na skákacím hradu, ale i na stanovištích
připravených KRC Sedmikráska. V letošním roce jsme se při jejich přípravě inspirovali
některými křesťanskými obrázkovými symboly.

Iva Vojkůvková

Naše poděkování patří především Ing. Josefu Melicharovi za koordinaci celé akce a
sestřičkám de Notre Dame za poskytnutí krásné zahrady i dalšího zázemí.

Jsme rádi, že se i my ze Sedmikrásky můžeme podílet na aktivitách v rámci Týdne
otevřených kostelů. Tentokrát naše aktivity připravily a vše potřebné zajistily Iva
Vojkůvková, Jana Koutníková a Ludmila Valešová. Za obsluhu stanovišť děkujeme
Miriam Boumové, Martině Hájkové, Markétě Kotáskové, Pavlíně Špulákové, Marcele a
Kláře Tejklovým, Magdaleně a Alžbětě Valešovým a Emmě Berenice Vojkůvkové.
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Komentovaná ochutnávka piva se sládkem

Na středu 15. června, při příležitosti Dne otců, připravilo KRC Sedmikráska
komentovanou ochutnávku piva se sládkem z pivovaru KLENOT, který sídlí v
Pivovarských domech na Velkém náměstí.

V 18 hodin začala samotná prohlídka, která nás seznámila s výrobou piva (suroviny,
voda atd.) a s tím, co se děje ve varně. Poté jsme přešli k tankům, kde jsme se
dozvěděli, jak dlouho tam pivo je, aby se uleželo a dozrálo. Sládek nám vysvětlil, jak se
různá piva - 10 ti, 11 ti, 12 ti stupňová, různá ovocná piva nebo i piva IPA a ALE – vaří.
Pak přišla na řadu i ochutnávka zlatavého moku.

Debata během celé exkurze byla živá a padlo při ní spoustu dotazů, které pan sládek
ochotně zodpovídal. Celý program byl zakončen závěrečným posezením s živou
debatou nás šesti zúčastněných.

Jaroslav Karban

Děkujeme Ing. Tomáši Dvořákovi, sládkovi z pivovaru Klenot, za možnost exkurze,
originální zážitek a ochutnávku veškerých pivních specialit.

Vaříme s Bazalkou

Na kurz zdravého vaření se vždy moc těším. Účast na tomto programu je pro mě totiž
příležitostí ochutnat netradiční jídlo a zároveň pro mě znamená příjemné vybočení z
mého běžného stravovacího plánu. Porce jsou velké tak akorát; vždy se dobře najím a
ještě se těším na dezert ke kávě.

Ve čtvrtek 16. června jsem si opět moc pochutnala, tentokrát na hráškové polévce,
quinoovém salátu a rebarborovém koláči s rozinkami.

Skvěle připravená jídla probudila i mou zvědavost. Zatím jsem neměla příležitost
navštívit obchod Bazalka Bio, ale určitě se tam brzy chystám. Děkuji, že mám možnost
se k programu vždy připojit.

Zuzana Klátová

Děkuji Ing. Hance Košťálové za velmi chutné a zároveň inspirativní recepty.
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CO SE CHYSTÁ

Léto se Sedmikráskou 2022 – prázdninové výlety a exkurze

Každé prázdninové úterý a čtvrtek zpravidla od 9.00 do 12.00 hodin vás zveme na
tradiční prázdninové exkurze a výlety (nejen) pro rodiče s dětmi. Doba trvání je
orientační, podrobnosti najdete ve vložené programové příloze. Změna programu
vyhrazena z důvodu nepředvídaných překážek na straně partnerských organizací.
Sledujte web a FB nebo se předem informujte na uvedených kontaktech. Hradí se
rodinné vstupné na podporu činnosti KRC Sedmikráska a dále jízdné a vstupné dle
ceníku provozovatele. 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   7. 7. Přírodovědné centrum při ZŠ Bezručova
Úterý 12. 7. Muzeum východních Čech – Program k výstavě loutek a

scénografie Marka Zákosteleckého L+
Čtvrtek  14. 7. Technologické centrum HK – Ozoboti a virtuální realita
Úterý   19. 7. Borova tlapka – ukázka výcviku psa a povídání o myslivosti
Čtvrtek 21. 7. Lesní den s Městskými lesy HK
Úterý   26. 7. Fly Zone Park
Čtvrtek 28. 7. LZS – prohlídka sanitky a vrtulníku ve FN HK
Úterý 2. 8. ZOOPARK Stěžery – komentovaná prohlídka
Čtvrtek 4. 8. Labyrint Divadla Drak – Za Příběhem Draku
Úterý 9. 8. Infocentrum ČEZ Obnovitelné zdroje + vodní elektrárna Hučák
Čtvrtek 11. 8. GMU – Barva a co se za ní skrývá
Úterý 16. 8. Bio Central – projekce filmu Velký červený pes
Čtvrtek 18. 8. Hasičský záchranný sbor
Úterý 23. 8. Dětská železnice na náměstí 5. května v Hradci Králové
Čtvrtek 25. 8. Jízda turistickým vláčkem od Zděné boudy na Mazurovy chalupy
Úterý 30. 8. Dopravní hřiště Třebeš + ukázky práce Městské policie
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Výtvarničení na Hradě XVIII

středa 9.00 - 11.00 hodin

13. července                      Výtvarná dílna – Mozaiková zrcátka
20. července                      Keramika  – Světelné koule do zahrady nebo na balkon
27. července                      Výtvarná dílna – Papírová vitráž

3.  srpna                       Výtvarná dílna – Skleněné šperky
10.  srpna                       Keramika – Maska nebo obličej
17.  srpna                       Keramika – Máme rádi zvířata
24.  srpna                       Výtvarná dílna – Svíčky zdobené voskovými plátky
31.  srpna                       Keramika – Dokončování výrobků + glazování

Výdej výrobků v KRC Sedmikráska od 8. září každý všední den od 9 - 12 hodin.

Tato aktivita je pořádána ve spolupráci s Biskupským gymnáziem, církevní základní
školou, mateřskou školou a církevní základní uměleckou školou Hradec Králové. Počet
míst je omezen na min. 5 a max. 15 tvořících. Je třeba se hlásit přes
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system nejpozději do pondělí před konkrétní
lekcí. Pokud se nebudete moci zúčastnit, prosíme o včasnou omluvu.
Dospělí hradí 100 Kč, děti od 5 do 15 let hradí 50 Kč za lekci. Hlídání menších
(netvořících) dětí je zdarma, pomůcky jsou zajištěny.

Poděkování za školní rok 2021/22

I tento školní rok se kvůli koronavirové pandemii nesl ještě částečně ve znamení
protiepidemických opatření a omezení. Nemohli jsme se potkávat osobně v takovém
rozsahu, jak bychom chtěli. Podivnou dobou jsme se ale nenechali odradit a dál jsme
hledali možnosti, jak obohatit náš život o nové zážitky, zkušenosti a znalosti.

To by se nám však nikdy nepodařilo bez lidí, kteří v Sedmikrásce neúnavně pracují,
přináší své znalosti a dovednosti, jsou laskaví a radost ze života šíří kolem sebe. A
proto jim i jejich rodinám patří velký dík, stejně jako všem návštěvníkům, kteří si do
Sedmikrásky našli cestu.
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● 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 Ing. Haně Vycpálkové

● o technickou stránku webu se staral Bc. Karel Šimek, IT podporu poskytoval Mgr.
Roman Mecl

● redakci Lístků Sedmikrásky zajišťovaly Mgr. Jana Koutníková a Dita Balcarová ve
spolupráci s Mgr. Ivou Vojkůvkovou, která také aktualizovala sdílený kalendář
ROZINKA

● informace na FB i webový obsah aktualizovala Dita Balcarová, která rovněž
obsluhovala rezervační systém KRC Sedmikráska, spravovala YT kanál našeho
centra, vytvářela plakátky a pečovala o archiv fotografií

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

● jazykové vědomosti nám předávali Dagmar Hudečková (angličtina), Petra
Šebestíková a (italština) a Daniel Martinez Tapia (španělština)

● kreativní a užitečné dekorace, módní doplňky a dárky jsme vytvářeli s Mgr. Lenkou
Janelovou, Mgr. Hanou Panchártkovou, Mgr. Ivetou Pilnou, Charlotou Pácalovou a
Mgr. Janou Koutníkovou ( výtvarná dílna, keramika, ruční práce) i Denisou
Hlubůčkovou (šití), výpal keramiky zajistila Mgr. Edita Bastařová

● o dobrou kondici maminek se postarala Mgr. Dagmar Bursová, která vedla cvičení
Pilates

● s maminkami a jejich dětmi v šátku/nosítku tančila Silvie Gorroňová
● s technikami trénování paměti nás seznámila Mgr. Ludmila Valešová
● chutné pokrmy v rámci našeho programu Vaříme s Bazalkou připravovala Ing. Hana

Košťálová
● duchovní oporou nám byli P. Mgr. Marian Benko, P. ThLic. Vojtěch Brož, Th.D.a 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 a Zdena Bahníková
● větším dětem se trpělivě a s úsměvem věnovaly Dita Balcarová (Cvičeníčko a

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

● o úklid prostor se starali Ivana a Michal Komárkovi, drobné opravy prováděl Jan
Verner
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● všem, kdo pro nás během školního roku připravili online i prezenčně přednášky a
besedy, velmi děkujeme za čas, který nám věnovali, a za cenné informace, které
nám poskytli

● 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,
Mgr. Petru Benešovi, Ing. Janu Trdličkovi, Mgr. Heleně Nerudové, Mgr. Tomáši
Kopeckému, Mgr. Kateřině Prokešové 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

● J. E. Mons. JUDr. Ing. Janu Vokálovi, JU.D., J. E. Mgr. Janu Pasekovi a Mgr. Ing.
Zdenku Novákovi za podporu poskytovanou Biskupstvím královéhradeckým

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

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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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.

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.

ZAUJALO NÁS

Vždy 5. 7. si připomínáme příchod bratří Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Tito dva vzdělaní bratři přišli na žádost knížete Rastislava z řecké Soluně, aby pro náš
národ přinesli nový jazyk – staroslověnštinu a první slovanské písmo – hlaholici. Do
staroslověnštiny přeložili také část Bible, liturgické knihy a právní texty, které přispěly k
základu českého státnosti.

Díky Cyrilovi a Metodějovi mohli lidé rozumět slovům bohoslužeb, které se začaly
sloužit ve staroslověnštině.

Cyrila a Metoděje oslavujeme také jako patrony Evropy.
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Zdroj: https://deti.vira.cz/clanky/cyril-a-metodej
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BLAHOPŘÁNÍ

Srdečně gratulujeme naší lektorce Lence Zobačové, které se v pátek 24. června 2022
narodila dcera Mariana (3 180 g, 46 cm). Celé rodině přejeme pevné zdraví a Boží
požehnání!

ZÁŘÍ 2022

Den otevřených dveří

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: 30.6. 2022

Uzávěrka příštího čísla: 20. 8. 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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