


SLOVO NA ÚVOD

Je tu jaro, vše kolem nás se probouzí k novému životu, šeď se proměňuje v pestré
barvy. A tak bychom se ani my neměli nechat zdeptat neutěšenou epidemiologickou
situací, měli bychom se zhluboka nadechnout jarního vzduchu a porozhlédnout se, co
nového a krásného by se mohlo vyklubat v našem životě. A nemusí to být jen nová
kabelka nebo svetřík z e-shopu, mnohem větší uspokojení nám přinesou ty změny,
které nás zasáhnou hlouběji. Pokud obohatíme svůj život o nové zážitky, zkušenosti a
znalosti, které pak budeme moci přenést i na naše děti, budeme se cítit šťastní,
spokojení – zkrátka barevně jarně naladění. Tak do toho! Právě teď je ten správný čas!

Dita Balcarová

MALÉ OHLÉDNUTÍ

Paměť jsme my
„Vše, co jste se chtěli dozvědět o trénování paměti, ale báli jste se zeptat”

Ve středu 17. března jsme měli možnost zúčastnit se on-line besedy o tréninku paměti.
Jsme starší manželé ve věku 77 a 73 let a povídání o paměti pro nás bylo velmi
zajímavým a podnětným zážitkem. Každý v tomto věku ztrácíme některé segmenty
paměti, krátkodobé či dlouhodobé. Hůře se orientujeme v prostoru i v čase,
zapomínáme jména, čísla atd., každý ale jinak, ať stárnutím, nebo nemocí. Seznámili
jsme se s řadou technik pro vyvolávání, uchovávání či posilování paměti. Budeme
trénovat podle návodu paní lektorky a co se z toho zvlášť osvědčí, posílí kvalitu a
pohodu našeho k západu slunce směřujícího života. Je to pro nás povzbuzující – a dík
za to.

Vendulka a Toník Huškovi
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Půst a Velikonoce: změna a proměna

Každoročně je možné v rámci Postní doby a o Velikonocích zjistit, v čem nazrál čas
něco ve svém životě změnit (i když se nám někdy nechce nebo máme ze změny
obavy). Tak si totiž náš život může uchovat svou dlouhodobou dynamičnost proměny.
Přesně touto myšlenkou začalo ve čtvrtek 18. března naše duchovní rozjímání s P.
Prokopem Brožem. Pokračovali jsme vysvětlením, co znamená sedm hlavních hříchů a
že se vždy jedná o narušení vztahů (např. nestřídmost znamená narušený vztah k jídlu,
lenost narušený vztah k prostoru a času apod.) Dotkli jsme se důležitosti pravidel v
životě (někdy se nám chce experimentovat a pravidla třeba porušit) a také pravidel při
hře. Právě schopnost hrát si je v životě člověka velmi důležitá a musí zůstat po celý
život nezlomena.
P. Prokop Brož přinesl mnoho podnětů k zamyšlení, hodně radosti a svátečního pocitu.
Děkujeme. Už se moc těšíme na příští setkání.

Ludmila Valešová

Čtení pomáhá s problémy
„Nejde o to jen knihu přečíst, je třeba s ní ještě dále pracovat.“

Na středu 24. března připravilo KRC Sedmikráska ve spolupráci s dětským oddělením
KMHK online přednášku Čtení pomáhá s problémy.
Jak už sám název napovídá, zabývali jsme se především knihami, které předem pečlivě
vybrala paní knihovnice, a příběhy, které vyprávějí. Všechny totiž mají jednoho
společného jmenovatele - mohou být oporou při řešení závažných problémů nám i
našim blízkým. Ve svých čtenářích upevňují pocit, že "v tom" nezůstali sami, ale že
stejný osud potkal i mnohé další. Posilují jejich sebevědomí a dokážou pozitivně ovlivnit
i emoční stav. Tímto povídáním jsme otevřeli první polovinu přednášky, která byla
věnována pojmu Biblioterapie.
Jde o druh terapie, která využívá léčivých a podpůrných účinků četby za pomoci vhodně
zvolených textů nebo jejich částí, které mají usnadnit náhled na nelehkou situaci
čtenáře z různých úhlů pohledu a pomoci mu najít vhodné řešení problému. Příběhy by
měly končit pozitivně, měly by dávat naději, šanci i motivaci. Vhodné jsou proto např.
autobiografické příběhy, jejichž autoři sami prošli v životě zatěžkávací zkouškou, a
přesto se dokázali s těžkou situací vyrovnat a znovu se smysluplně vrátit do života.
Své kořeny má biblioterapie už ve starověkém Egyptě a Řecku. Již tenkrát lidé věřili v
léčivou moc psaného textu.
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Složky biblioterapie
Poetoterapie – také poezioterapie = léčba pomocí básní, poezie (rytmus).
Hagioterapie – léčba pomocí náboženských textů (Bible).
Pohádkoterapie – léčba prostřednictvím dětské literatury (pohádky, příběhy o dětech,
bajky).
Imagoterapie – využívá vcítění se do postojů a myšlení postavy z knihy. Pacientovi to
umožňuje získat dobře náhled sám na sebe, na své jednání.

Kdy biblioterapie pomáhá?
náročné situace – u dětí např. stěhování, nová škola, noví spolužáci, šikana, u
dospělých např. generační problémy v rodině
krizová údobí – rozvod, úmrtí v rodině, závažná nemoc
psychické problémy – úzkosti, deprese, závislosti, poruchy chování
tělesný handicap
Samo čtení knížek přináší uvolnění a relaxaci, protože nás dokáže odpoutat od řešení
problému. Aby však čtení bylo skutečnou terapií, nestačí vybranou knížku jen přečíst, je
potřeba s textem dále pracovat. Při výběru knížky je třeba vždy zohlednit, zda dítě
bude číst knížku samo nebo mu ji budeme předčítat. Ideálně by měl dospělý knížku
nejprve přečíst sám, aby se s ní seznámil, pochopil ji a mohl s ní pracovat dál. Klid, čas
a prostor k seznámení s knihou potřebuje i dítě. V atmosféře sdílnosti a uvolnění, kterou
navodíme třeba společnou procházkou, si lze navzájem naslouchat a otevřít se
druhému, udělat si náhled nad knihou, svěřovat se s problémy a nabízet možnosti
řešení. Dítě může graficky (obrázek, koláž, komiks) ztvárnit, jak by se v situaci, ve které
se nachází nebo o které četlo, zachovalo.
Další podněty pro práci s knihou naleznete na stránkách www. bibliohelp.cz, kde jsou
terapeutické knížky doplněny pracovními listy. V KMHK pak naleznete samostatný regál
knížek nazvaný Příběhy pomáhají s problémy. Za velmi inspirativní a zároveň
terapeutickou přednášku moc děkujeme Bc. Markétě Poživilové, vedoucí dětského
oddělení U Velryby KMHK.

Jana Koutníková
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Budeme mít zvířátko

Ve čtvrtek 25. března jsem se zúčastnila online besedy s názvem Budeme mít zvířátko.
Jelikož uvažuji nad pořízením pejska, využila jsem této možnosti „sejít se“ s MVDr.
Terezou Křížovou a poslechnout si v přehledné prezentaci, co by měl budoucí majitel
psa vědět.

Dozvěděli jsme se například, k čemu přihlížet, když vybíráme štěně a jak se k němu
chovat, když si ho přivezeme domů. Seznámili jsme se s tím, jaká jsou povinná
očkování a jaká jsou vhodná další očkování nepovinná. Probrali jsme také výhody a
nevýhody kastrace psů. Vyslechli jsme si, jak postupovat při otravách, které mohou
psům hrozit. Zjistili jsme též, co vše je potřebné k tomu, abychom mohli svého psího
parťáka vzít s sebou na dovolenou.

Přednáška byla pro mne velmi užitečná. Děkuji paní doktorce za spoustu cenných
informací.

Anna Bernadetta Vojkůvková

Knižní tipy ze Sedmikrásky

Březen - měsíc knihy. Tak tohle pamětníkům dobře známé heslo jsme si připomněli
minisérií knižních tipů od našich členek a jejich dětí. Na FB jsme představili postupně
šest knížek. Všem přispěvatelkám děkujeme a "sledujícím" přejeme pěkné počtení.

Iva Vojkůvková

Velikonoční nápadovník

Náhradou za tradiční Velikonoční rodinnou dílnu, kterou jsme nemohli s ohledem na
nepříznivou epidemiologickou situaci zorganizovat, jsme připravili na FB a částečně i na
webu jarní miniseriál - Velikonoční nápadovník. V sedmi dílech jsme vás provedli postní
a velikonoční dobou. Očistili jsme naše tělo, mysl i příbytky. Vybrali jsme tipy na zdravá
jídla a náměty na jarní dekorace a upletli si podle videonávodu pomlázky. Ve dvou
závěrečných dílech jsme si představili jednotlivé dny tzv. Svatého týdne a zvyky i tradice
spojené s Velikonocemi, přírodními barvami si vybarvili vajíčka a věnovali se tvoření s
dětmi. Naše členky, spolupracovníky, přátele a příznivce jsme chtěli inspirovat k
nevšednímu, možná jinému prožívání postního a předvelikonočního období, než na
jaké byli zvyklí, a to sdílením nápadů, které jsme sami vyzkoušeli a osvědčily se nám.

4



Děkujeme všem, kdo se podíleli na jeho přípravách.

● Janě Koutníkové, která sestavila textovou část seriálu
● Tomáši Zdechovskému, našemu příznivci, za videonávod, ve kterém učil malé

koledníky plést pomlázky.
● Ditě Balcarové, naší milé kolegyni, za výběr tematických fotek, které vkusně

doplnily text Velikonočního nápadovníku.

redakce

CO SE CHYSTÁ

Infekce koronavirem SARS-CoV-2, imunita, očkování

Čtvrtek 1. dubna od 17.00 hodin online přednáška Prof. RNDr. Jana Krejska, CSc.,
přednosty Ústavu klinické imunologie a alergologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
a Fakultní nemocnice Hradec Králové

Bude popsán způsob přenosu viru SARS-CoV-2 a možnosti omezení jeho přenosu
protiepidemickými opatřeními. Bude popsána imunopatogeneze infekce SARS-CoV-2.
Budou poskytnuty informace, které se týkají aktivní imunizace (očkování). Zdůrazněny
budou v současnosti schválené vakcíny. Je třeba se přihlásit do úterý 30. března
přes rezervační systém na našem webu. Vstupné 50 Kč prosím uhraďte do středy
31. března na účet KRC Sedmikráska (č. účtu: 43-3453310267 /0100). Do zprávy
pro příjemce napište své příjmení/Covid. Poté vám přijde na váš e-mail odkaz k
přihlášení na přednášku.

Výzva 10 000 kroků

Středa 7. dubna od 17.30 hodin online beseda s Ing. Jaroslavem Martínkem,
iniciátorem projektu https://www.desettisickroku.cz/.

Proč výzva 10.000 kroků? A proč i škvarky a pivo mohou být ceny? Co má společného
webová stránka https://hradeckralove.dobramesta.cz/ s výzvou 10.000 kroků? Co
budeme dělat na podzim 2021? Kdo je spolek Partnerství pro městskou mobilitu?Je
třeba se přihlásit do pondělí 5. dubna přes rezervační systém na našem webu -
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Vstupné 50 Kč prosím uhraďte
do úterý 6. dubna na účet KRC Sedmikráska (č. účtu : 43-3453310267 /0100). Do
zprávy pro příjemce napište své příjmení/Kroky. Poté vám přijde na váš e-mail
odkaz k přihlášení na besedu.
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S úsměvem do první třídy

Čtvrtek 8. dubna od 17.00 hodin online beseda s Mgr. Kateřinou Holečkovou,
učitelkou MŠ Mateřídouška

Vysvětlíme si, co je školní zralost. Poradíme vám, jak připravit dítě na povinnou školní
docházku a jak podporovat a podněcovat jeho vývoj. Řekneme si, kdy vyhledat
odbornou pomoc a kdy začít uvažovat o odkladu povinné školní docházky. Je třeba se
přihlásit do úterý 6. dubna přes rezervační systém na našem webu -
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Vstupné 50 Kč prosím uhraďte
do středy 7. dubna na účet KRC Sedmikráska (č. účtu : 43-3453310267 /0100). Do
zprávy pro příjemce napište své příjmení/Škola. Poté vám přijde na váš e-mail
odkaz k přihlášení na besedu.

Čarodějnice u Orlice

Od pondělí 12. dubna do neděle 2. května 2021

podél obou břehů Orlice mezi Zimním a Všesportovním stadionem

Hledačka pro rodiny s předškolními dětmi. Mapu s umístěním úkolů a hrací kartu s
bližšími informacemi ke hře najdete na https://www.sedmikraskahk.cz. Po rozluštění
číselného kódu se na webu zaregistrujte, zadejte své kontaktní údaje a výsledek.
Spojíme se s vámi a domluvíme se, kdy si přijdete odemknout truhlu s čarodějnickým
pokladem. Hra je pro všechny zájemce zdarma. Stav hry budeme pravidelně
kontrolovat. Pokud by se přece jen stalo, že některý úkol nenajdete, napište nám,
pošleme vám náhradu elektronicky.

Tuto aktivitu jsme z důvodu nejistého vývoje PES připravili náhradou za tradiční
Čarodějnický rej (oblíbená nedělní akce v loděnici DDM se tedy letos nekoná).
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Facebook - kamarád na doma

Čtvrtek 22. dubna 2021 od 17.00 hodin online beseda s Ditou Balcarovou, PR
managerkou KRC Sedmikráska

Facebook sice máte, ale vlastně tak nějak nevíte, k čemu by vám mohl být? Naučte se
jej využívat tak, aby nebyl “žroutem” vašeho času, ale naopak rádcem a pomocníkem,
díky němuž se budete dobře orientovat ve všem, co se děje ve vašem okolí. Je třeba
se přihlásit do úterý 20. dubna přes rezervační systém na našem webu -
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Vstupné 50 Kč prosím uhraďte
do středy 21. dubna na účet KRC Sedmikráska (č. účtu: 43-3453310267 /0100). Do
zprávy pro příjemce napište své příjmení/FB. Poté vám přijde na váš e-mail odkaz k
přihlášení na besedu.

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 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

Tipy odjinud

Zápis do MŠ

Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká
škola Hradec Králové pořádá ve dnech 4. - 16. května 2021 zápis do mateřské školy.
Pro zájemce proběhne registrace k e-zápisu v měsíci dubnu. Více na
ms-materidouska.webnode.cz.
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Don Bosco na internetu

Zveme mládež od 9 do 15 let na tři páteční online odpoledne (9., 16. a 23. dubna od
16:30 hodin), při kterých se dozví o světci a zakladateli kongregace Salesiánů.
Zahrajeme si společně různé hry a nebudeme jenom sedět u počítače. Nebude to
žádný školní výklad. Programy budou na sebe každý týden navazovat, proto je
doporučeno účastnit se všech, není to však nutností. Pro přihlášení a více informací
napište na email: danielasvhk@seznam.cz (Daniela Švecová) do 8. dubna 2021.
Odpoledne se konají pod záštitou klubu SHM Hradec Králové.

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 přednášky a další akce se hlaste přes náš rezervační systém na webu:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
Akce se budou konat při přihlášení minimálně 4 účastníků.

KVĚTEN 2021

● Minimum rehabilitace pro rodiče i děti
● Den matek
● Zahradní slavnost v rámci TOK
● Cesta pohádkovým lesem

8

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


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: 31.03. 2021
Uzávěrka příštího čísla: 20. 04. 2021

Vydavatel: KRC Sedmikráska, z.s.
IČ: 69838275

Číslo účtu: KB 43-3453310267/0100
Zapsáno do evidence periodického tisku: MK CR E 14953

Sestavila: Dita Balcarová
Jazyková spolupráce: Mgr. Jana Koutníková

Faktické korektury: Mgr. Iva Vojkůvková
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