


PODROBNÝ PROGRAM NA LISTOPAD  

 
Vzhledem k měnící se situaci sledujte prosím web i FB, možná změna            
programu  vyhrazena. 
 
PRAVIDELNÝ PROGRAM ONLINE 
 
Výuka jazyků na dálku (online) 
Italština - každé pondělí - 9.00 až 10.00 hodin - lektorka Johana Sara Tichá 
Španělština - každý čtvrtek - 8.00 až 9.00 hodin - lektor Daniel Martinez Tapia 
Angličtina - každý pátek 
                - začátečníci - 9.00 až 10.00 hodin - lektorka Johana Sara Tichá 
                - mírně pokročilí - 14.00 až 15.00 hodin - lektorka Johana Sara Tichá 
 

Po předchozí domluvě (e-mailem) s vyučujícími (nebo jejich pověřenými zástupci)          
angličtiny (v jednání zastupuje paní lektorku provozní Jana Koutníková         
janicka.koutnik@seznam.cz), španělštiny - pan lektor Daniel Martinez Tapia        
martinez.daniel@seznam.cz a italštiny (v jednání zastupuje paní lektorku naše         
předsedkyně Lída Valešová lydia.sm@seznam.cz) se můžete připojit online k našim          
jazykovým lekcím a dobrovolným příspěvkem za účast na jazykové hodině můžete           
podpořit provoz našeho centra a do budoucna zvážit návštěvu jazykových kurzů u            
nás, v KRC Sedmikráska. Za jakýkoliv příspěvek předem moc děkujeme (č. účtu: KB             
43-3453310267/0100). 

Trénování paměti pro začátečníky 

Každý čtvrtek (od 12. listopadu 2020) od 17.00 do 17.50 hodin online. S             
certifikovanou lektorkou Mgr. Ludmilou Valešovou. Nový kurz v délce 6 lekcí           
zahajujeme 12. listopadu; cena 300 Kč důchodci/ZTP, pracující 450 Kč. V kurzu            
se seznámíte s tím, jak trénink paměti funguje coby užitečná prevence proti            
přirozenému zhoršování paměti, jaké existují typy paměti a jak paměť, pozornost a            
soustředění trénovat. Dozvíte se, co jsou tzv. mnemotechnické pomůcky a jak je            
využít v každodenním životě. Přijďte se přesvědčit, že vaše paměť je ještě lepší, než              
jste mysleli. 

Zájemci o kurz, hlaste se elektronicky na: sedmikraskahk@volny.cz. nejdéle do 9.           
listopadu. Poté obdržíte e-mailem přihlášku. Vyplněnou nám ji, prosím, zašlete zpět.           
Kurzovné uhraďte nejpozději do 11. listopadu 2020 na č. účtu: KB           
43-3453310267/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení/TP. 
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Trénování paměti (online)  
Každé pondělí - 11.00 - 12.00 hodin - s certifikovanou lektorkou Mgr. Ludmilou 
Valešovou. Pouze pro přihlášené členy organizace ROSKA. 
 
 
 
PORADNY KRC SEDMIKRÁSKA  

Nevíte si rady? Ocitli jste se ve složité situaci? Máte finanční problémy? Naše             
poradny stále fungují a jsou připraveny vám pomoci. Od listopadu nově nabízíme i             
Psychoterapeutickou poradnu. 

●  Právní poradna Mgr. Petry Kotáskové Šenkýřové  
●  Finanční poradna Ing. Jany Lídlové  
●  Poradna pro rodiny se specifickými potřebami Mgr. Ludmily Valešové 
●  Psychoterapeutická poradna Mgr. Petry Čechové  

Napište nám na sedmikraskahk@volny.cz nebo zavolejte na 775 989 270, kontakt           
s odborníky vám zprostředkujeme. 

 

PRAVIDELNÝ PROGRAM NA FB 

Vařme jinak 
Jako náhradu tohoto programu jsme pro vás připravili 2 podzimní recepty. Během            
listopadu je uveřejníme na FB www.facebook.com/sedmikraskahk. 
 
Zpívánky, Malovánky, Výtvarná dílna 
Také tyto programy přesouváme na FB, kde najdete videa s písničkami i fotonávody             
na výtvarné tvoření. Rodiče s malými dětmi, ale i větší děti či dospělí se mohou               
inspirovat a vyrobit si doma něco hezkého s podzimní tematikou. 
 
 
LISTOPAD 

Úterý 3. 11.  

Pilates s Dášou 
Od 17.00 do 17.50 hodin online. Ukázková lekce zdarma. 
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Středa 4. 11. 
 

Přednáška: Bludiště světa financí a jak se v něm neztratit... 
Od 17.00 hodin online (s přihlášením do systému vám můžeme pomoci).           
Seminář s Bc. Renátou Jankovou. Potřebujete se zorientovat ve svých          
finančních závazcích? Máte obavu z návštěvy exekutora? Víte, jaká práva a           
povinnosti máte vy a jaká exekutor? Vstupné dobrovolné. Je třeba se           
přihlásit do úterý 3. listopadu přes rezervační systém na našem webu.           
Poté vám přijde na váš e-mail odkaz k přihlášení na seminář. Budete-li            
spokojeni, můžete nám dle svých finančních možností přispět na účet KRC           
Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100). Do zprávy pro příjemce         
napište své příjmení/Finance.  

 

Čtvrtek 5. 11.  

 

Přednáška: Psychosomatika 
Od 19.00 hodin online (s přihlášením do systému můžeme pomoci).          
Webinář o duševním zdraví s PhDr. Michaelou Peterkovou. Zajímá vás téma           
psychického zdraví a psychických poruch? Postupně probereme tato témata:         
jak spolu souvisí zdraví duše a těla; častá psychosomatická onemocnění; vliv           
psychiky na srdce, trávení, kůži a další tělesné systémy. Hradí se vstupné 249             
Kč. Je třeba se přihlásit do pondělí 2. listopadu přes rezervační systém na             
našem webu. Vstupné prosím uhraďte do středy 4. listopadu na účet KRC            
Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100). Do zprávy pro příjemce         
napište své příjmení/Somatika. Poté vám přijde na váš e-mail odkaz k           
přihlášení na webinář. Více informací na: http://michaelapeterkova.psyx.cz/. 

  

Úterý 10. 11.  

 

Pilates s Dášou 
Od 17.00 do 17.50 hodin online. Je třeba se přihlásit do pátku 6. listopadu              
přes rezervační systém na našem webu. Poté vám přijde na váš e-mail            
odkaz k přihlášení na cvičení. Vstupné 40 Kč prosím uhraďte na účet KRC             
Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100) do pondělí 9. listopadu. Do          
zprávy pro příjemce napište své příjmení/Pilates.  
 
 

Úterý 17. 11.  
 

Státní svátek. KRC Sedmikráska má zavřeno. 
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Středa 18. 11.  

         Zdravá rychlá večeře 

Od 17.00 hodin online. Vaření s Ing. Pavlínou Žďárkovou. Docházejí vám           
někdy nápady, co budete připravovat k večeři? Co takhle uvařit rychle, zdravě a             
chutně? Pojďme využít online doby a jít do toho společně a každý ve své              
kuchyni. Bude to nejen jedna večeře, ale i spousta tipů, jak připravit zdravé jídlo              
po celý rok, při jehož přípravě nestrávíte mnoho času v kuchyni. Hradí se             
vstupné 50 Kč. Je třeba se přihlásit do neděle 15. listopadu přes            
rezervační systém na našem webu. Vstupné prosím uhraďte do úterý 17.           
listopadu na účet KRC Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100). Do          
zprávy pro příjemce napište své příjmení/Večeře. Poté vám přijde na váš           
e-mail odkaz k přihlášení na vaření. Přihlášení účastníci obdrží seznam          
surovin, ze kterých večeři společně připravíme. 

 

 

    Čtvrtek 19. 11. 

Duchovní program  

Od 10.00 hodin online. Krátké povídání a zpívání pro děti i rodiče s P.              
Marianem Benkem. Odkaz na vysílání bude volně přístupný na našich          
webových stránkách, není třeba se hlásit. 

 

 

Úterý 24. 11. 

Pilates s Dášou 
Od 17.00 do 17.50 hodin online. Je třeba se přihlásit do pátku 20.listopadu             
přes rezervační systém na našem webu. Poté vám přijde na váš e-mail            
odkaz k přihlášení na cvičení. Vstupné 40 Kč prosím uhraďte na účet KRC             
Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100) do pondělí 23. listopadu. Do          
zprávy pro příjemce napište své příjmení/Pilates.  
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Čtvrtek 26. 11. 

Přednáška: Jak podpořit imunitu 
Od 17.00 hodin online (s přihlášením do systému můžeme pomoci).          
Seminář s Markétou Fišerovou o přirozené imunitě a jak ji posílit pomocí            
stravy, cvičení a psychohygieny. Dozvíte se i o působení přírodních doplňků           
stravy - colostra, hlívy ústřičné (beta glukanů), rakytníkové šťávy a oleje,           
echinacei, lichořeřišnice, grepových kapek. Poradíme vám, kam si můžete přijít          
pro rady i osvědčené produkty. Hradí se vstupné 50 Kč.  
Je třeba se přihlásit do pondělí 23. listopadu přes rezervační systém na            
našem webu. Vstupné prosím uhraďte do středy 25. listopadu na účet KRC            
Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100). Do zprávy pro příjemce         
napište své příjmení/Imunita. Poté vám přijde na váš e-mail odkaz k           
přihlášení na seminář. Více informací na: www.vresinabylina.cz. 
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Víkend 28. 11. - 29. 11. 

Adventní víkend s KRC Sedmikráska 
Vzhledem k prodloužení nouzového stavu nebudeme moci uspořádat adventní         
duchovní obnovu ani se sejít na tradiční adventní dílně. Proto jsme pro vás             
připravili možnost objednat si zelený korpus na věnec, který si můžete doma            
ozdobit, a sadu na ozdobení dřevěného svícínku technikou decoupage.         
Během prvního adventního víkendu se také uskuteční online setkání s P.           
Prokopem Brožem, který pro vás připravil krátké povídání na téma Úvod do            
Adventu a poté požehná ozdobené adventní věnce. Podrobnosti budou         
zveřejněny na našich webových stránkách. 

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

 

6 




