


SLOVO NA ÚVOD 

„Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, jakou potřebovalo. 

Přestali jsme si vážit zdraví, a proto jsme dostali takovou nemoc, abychom si             
uvědomili, na čem nejvíc záleží. 

Přestali jsme si vážit přírody, a proto jsme dostali takovou nemoc, aby nám             
pobyt v ní byl vzácný. 

Přestali jsme fungovat v rodině, a proto nás tato nemoc zamkla do našich             
domovů, abychom se mohli znovu naučit fungovat jako rodina. 

Přestali jsme si vážit starých a nemocných, a proto nám byla dána tato nemoc,              
abychom si připomněli, jak jsou zranitelní. 

Přestali jsme si vážit zdravotníků a lékárníků, abychom zjistili, jak jsou           
nepostradatelní. 

Přestali jsme mít respekt k učitelům, a proto tato nemoc uzavřela naše školy,             
aby si rodiče mohli vyzkoušet sami roli učitelů. 

Mysleli jsme si, že si můžeme všechno koupit, být kdekoliv a s kýmkoli, a proto               
jsme dostali tento druh nemoci, abychom si uvědomili, že to není           
samozřejmost. 

Mamon nám zamotal hlavu, volný čas jsme trávili v nákupních centrech, proto            
nám je tato nemoc zavřela, abychom pochopili, že si štěstí koupit nemůžeme. 

Zaměřili jsme velkou pozornost na náš vzhled a porovnávání se navzájem,           
proto nám tato nemoc zakryla tváře, abychom pochopili, že tam naše krása            
není. 

Mysleli jsme si, že jsme vládci této země, a proto jsme dostali tuto nemoc, aby               
nás něco miniaturního, co ani není vidět, mohlo zkrotit, dát trochu pokory a             
poučit nás. 

Tato nemoc nám bere hodně, ale zároveň nám dává možnost se toho tolik             
naučit a pochopit, co je v životě nejdůležitější. 

Dostali jsme nemoc na míru. Asi jsme ji jako lidstvo opravdu potřebovali.“ 

Autor neznámý 
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Milé Sedmikrásky, 

k vypůjčeným slovům výše bych ráda ještě dodala. 

Letošní postní doba nám dává, kromě ujasnění si, co je opravdu důležité, také             
příležitost. 

Příležitost ke zpomalení ve svých životech, k obnově víry, k vděčnosti a k             
upevnění vztahů v rodině. Jsme nuceni trávit více času doma. Pro někoho            
nechuť a pocit nesvobody, pro jiné příležitost k odpočinku, úklidu doma i ve             
své duši nebo příležitost zkusit věci, na které jindy není čas. Zjištění, že             
nejsme tak úplně pány svého života, může někoho zneklidnit. Najednou prostě           
nemáme věci pod kontrolou. Ale učíme se vykonat potřebné dle svého           
nejlepšího vědomí a svědomí a potom, nejlépe s důvěrou, necháme věci, aby            
se staly. Najednou přesně víme, co znamenají slova pokora, respekt, pomoc           
bližnímu a vděčnost za to, co máme. 

Za KRC Sedmikráska proto přeji Vám i Vašim bližním požehnané Velikonoce,           
radost v srdci a hojnost Božího požehnání. 

Ludmila Valešová 

 
MALÉ OHLÉDNUTÍ 
 
Jarní prázdniny na horách 
Opět jsme prožili krásné jarní prázdniny na chatě Horalce ve Sněžném v            
Orlických horách. I přes teplou zimu jsme si užili dostatek zimních           
radovánek, lyžovali jsme v blízké Olešnici a kvality sněhu se nám dostalo i na              
Šerlichu, kde byly skvělé podmínky i na běžkování. Odpoledne měly menší           
děti zpestřené o pohádku a tematické výtvarničení. Nechyběl ani karneval.          
Starší děti se mohly zúčastnit plnění nejrůznějších úkolů a kvízů, za které byly             
v závěru pobytu odměněny. Všichni jsme si domů přivezli prožitek ze střelby            
vzduchovkou či večerního pojídání zmrzlinového poháru. Celý týden utekl jako          
voda a největším problémem bylo dostat spokojené děti domů a vrátit se zpět             
k běžnému dennímu stereotypu. Lído, děkujeme za tvoji péči! 

Zuzka Chrtková 
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CO SE CHYSTÁ  
 
S ohledem na nouzový stav je v současné době KRC Sedmikráska uzavřeno.            
DK Klubíčko rovněž přerušil svůj provoz. To ale neznamená, že na vás            
nemyslíme - naopak, volný čas, který jsme tak získali, využíváme k vymýšlení            
a přípravě nových aktivit a programů pro naše členy i veřejnost.  

Akce, které se z důvodu uzavření centra nemohou konat, se budeme snažit            
uskutečnit v náhradních termínech. A můžete se těšit i na nové akce a nová              
témata přednášek, jakmile se život vrátí do normálu. 
 
 
 
Z výše uvedených důvodů se v březnu nekonaly: 

● Kavárnička (nejen) pro dříve narozené - na další setkání se           
můžete těšit spíše až v červnu 

● přednáška Pět jazyků lásky - uskuteční se v náhradním termínu,           
o kterém vás budeme informovat 

● Ruční práce - budeme pokračovat v práci na projektu Zahradní           
prostírání, kterou jsme začali na minulé lekci  

● Kurz Grafomotorika pro děti a rodiče - o podobě náhrady kurzu            
se jedná 

● přednáška Vše, co jste chtěli vědět o trénování paměti, ale báli            
jste se zeptat - dle možností bude zařazena do programové          
nabídky centra 

● Vařme jinak - k tématu lekce, která se nekonala (Vařme jinak aneb             
nebojte se jáhel) , se vrátíme někdy v budoucnu 

● Valná hromada - jako mimořádná proběhne v náhradním termínu,          
opět vás budeme informovat a všechny potřebné informace vám         
pošleme emailem 

● Bazárek - jako náhradu našeho tradičního bazárku pro vás          
připravujeme bazárek virtuální - formou inzerátu na facebooku by         
mohli prodávající nabídnout své zboží kupujícím. Bližší informace        
vám pošleme. 
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Již jsme pro vás měli připravený i program na duben. Na setkání s vámi jsme               
se těšili na Velikonoční rodinné dílně, v Kavárničce (nejen) pro dříve           
narozené nebo na přednáškách Velikonoce v mém životě a Sebevědomí,          
sebedůvěra, sebepřijetí. S úsměvem jsme se chtěli vydat do školky a na            
cestu si připravit nějaké dobroty do sklenice. Naše setkání mělo vyvrcholit na            
konci dubna tradičním a oblíbeným Čarodějnickým rejem. Kromě akcí, které          
se tematicky vážou k období Velikonoc či k určitému datu (a budeme je snad              
opakovat příští rok) vám ty ostatní přineseme v náhradním termínu. Děkujeme           
za pochopení a shovívavost. 
 
 
 
TIPY NA NOUZOVÝ STAV 
 
Karanténa a nucený pobyt doma s sebou přinášejí potřebu nějak vyplnit volný            
čas. Nabízíme vám tipy, jak se s dětmi zabavit, ale také kam se obrátit o radu                
či o pomoc. 

Krátce ze ZOO 

Skvělé ohlasy návštěvníků a příznivců ZOO Praha mají krátká videa, která na            
sociálních sítích zveřejňují po dobu uzavření ZOO její zaměstnanci v čele s            
ředitelem. Krátká videa pořízená pouze mobilními telefony zachycují různé         
aspekty života v zoologické zahradě uzavřené pro veřejnost. Týkají se          
pochopitelně především zvířat a poskytují zájemcům informace, poučení a         
rovněž v době karantény vítané rozptýlení. Denně je publikováno šest videí o            
stopáži od půl minuty do dvou minut. Všechna tato videa najdete na kanálu             
YouTube. 
https://www.youtube.com/channel/UChEXjuYx8GyEYeMYP7LGUTA/videos 

„V karanténě“ na deti.vira.cz 

Pojďme využít současné nečekané „volno“ – i když se nevídáme s ostatními,            
můžeme i doma slavit neděli, růst ve vztahu k Bohu, modlit se, zpívat, něco              
nového se dozvědět, něco vytvořit… K tomu se vám pokusí pomoci i naše             
stránka. Šiřte ji, prosím, mezi všechny, komu by se mohla hodit!           
https://deti.vira.cz/v-karantene 
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Drak na doma 

Divadlo Drak spustilo projekt, jehož cílem je zpříjemnit rodinám s dětmi volný            
čas, který musí místo návštěvy divadla nyní trávit doma. Postupně tak diváci            
budou mít možnost zhlédnout většinu současného repertoáru Draku. „Odkazy         
na on-line záznamy inscenací budou zveřejněny na našich webových         
stránkách a facebooku vždy s časovým omezením na 24 hodin,“ upřesňuje           
produkční Divadla Drak Barbora Kalinová. Projekt poběží po celou dobu          
uzavření školních zařízení. Připraveno je také Dračtení, aktuálně video četba          
na pokračování z knihy ceněné české autorky Petry Soukupové Kdo zabil           
Snížka. https://draktheatre.cz/program/ 

Náměty na volný čas z KMHK 

Mimořádná situace není pro nikoho snadná. Každý se snaží pomoci, jak může.            
My jsme si dovolili pro Vás nachystat (a stále aktualizovat) náměty na čas             
trávený doma či pomoc, jak lépe o situaci hovořit. Více na           
https://www.knihovnahk.cz/pro-deti/aktuality/namety-na-volny-cas.  

Nabízíme využití časopisu Malý tvořivec, který vydává Klub tvořivých         
knihovniků SKIP. Jednotlivá čísla jsou volně ke stažení:        
https://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec. 

Dále můžete soutěžit ve hře BOŽENA a vyplňovat kvízy o ceny. 
https://www.knihovnahk.cz/pro-deti/aktuality/zacina-bozena-pojdte-soutezit. 

Oblíbené deskové hry v online verzi, pokud zrovna nejste majitel nebo jste si             
nestihli v knihovně hru zapůjčit: https://cs.boardgamearena.com/join. 

Pohádkové omalovánky s hádankou k tisku: 
https://www.knihovnabbb.cz/cardfiles/card-3911/card-31140/files/omalovanky.
pdf_1054ba0df5e9bbca1e384c7edda485cf1585141553.pdf.  

Muzeum ŽIJE! - každý den příběh 

Pátek 13. března 2020 byl zcela zásadním pro život v celé naší zemi.             
Mimořádná situace si vyžádala omezení, opatření a změnu životního stylu.          
Ten se zpomalil, ale nezastavil. A tak Vám každý den nabídne Muzeum            
východních Čech v Hradci Králové vhled do současné práce muzejníků. na           
https://www.muzeumhk.cz/novinky-z-muzea/768-muzeum-zije.html. 
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Jak mluvit s dětmi o koronaviru 

Ministerstvo vnitra ČR vydalo ilustrovanou brožuru, jak lépe dětem vysvětlit          
současný mimořádný stav. Děti, které často nerozumí tomu, proč nesmí do           
školy nebo navštěvovat své babičky, mohou mít obavy a strachy, které vůbec            
nevnímáme. Ani dospělí mnohdy nevědí, jak o pandemii mluvit, co si o tom ale              
mají myslet děti a jak jim hrozbu koronaviru vysvětlit? Na stránkách najdete            
popis a pdf brožury ke stažení.      
https://www.mvcr.cz/clanek/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni.as
px. 
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Skaut 

  

 

Vice: https://www.skaut.cz/dobranalada/, https://www.skaut.cz/programdoma 

 

ČT Déčko 

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY 

Proč nemůžu do školy? 

Školy zůstanou zavřené do té doby, než se podaří zajistit, aby si děti a učitelé               
náhodou nepředali nakažlivou nemoc, kterou vyvolává nový koronavirus. 
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Co je to koronavirus? 

Je to virus, který pod mikroskopem svým tvarem připomíná sluneční korónu           
(korunu). Vyvolává onemocnění podobné chřipce. Člověk má horečku, kašle a          
hůř se mu dýchá. 

Proč je koronavirus nebezpečný? 

Vážnější případy nemoci můžou vyvolat například zápal plic, který ohrožuje          
hlavně starší lidi nebo ty, kteří trpí dlouhodobými onemocněními. Koronavirus          
se mezi lidmi rychle šíří a navíc trvá docela dlouho, než si nakažený člověk              
všimne, že je vlastně nemocný a neměl by chodit ven. 

Mám se bát? 

Ničeho se neboj, protože všichni dělají všechno pro to, aby se virus mezi lidmi              
nerozšířil. Děti navíc tohle onemocnění zvládají bez větších problémů a          
většinou stačí, když zůstanou v posteli. 

Koho koronavirus ohrožuje? 

Největší pozor si musí dávat starší lidé – třeba babička s dědou. Připrav se na               
to, že se s nimi možná nějakou dobu nebudeš moct vídat, protože radši             
zůstanou doma, aby se mezi lidmi nenakazili. 

 Co mám dělat? 

Můžeš dělat úplně všechno, co tě baví. Číst si, dívat se na pohádky nebo si               
hrát. Jenom se chovej ohleduplně ke starším lidem, kteří teď na sebe musí             
dávat pozor. Zároveň si často a důkladně myj ruce, protože to je nejlepší             
způsob, jak zůstat zdravý. A když cítíš, že „na tebe něco leze“, zůstaň radši v               
posteli. 
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Jak si mám mýt ruce? 

Namoč si je pod teplou tekoucí vodou a nanes na ně mýdlo. Mimo proud vody               
si pak mýdlo důkladně rozetři, aby se ti na rukou dostalo úplně všude – i mezi                
prsty a na palec. Protři si i hřbet rukou a po třiceti sekundách mydlení si ruce                
opláchni a osuš čistým nebo papírovým ručníkem. Správnou délku mytí rukou           
můžeš odhadnout třeba tak, že si při něm dvakrát zazpíváš celou písničku            
Kočka leze dírou… 

Na koho se mám obrátit? 

Neboj se rodičů a dospělých zeptat na cokoliv, co tě v souvislosti s             
koronavirem trápí. Kdyby ti to nestačilo, rádi ti poradí a pomůžou také zde: 

Linka bezpečí, pomoc@linkabezpeci.cz, tel. 116 111 

Dětské krizové centrum, problem@ditekrize.cz, tel. 241 484 149 

 https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus 

 

Duchovní krizová pomoc po telefonu 

Na kněze, kteří se dali k dispozici a jsou ochotni vykonávat tuto službu, se              
mohou obrátit všichni, kteří v době pandemie potřebují podporu nebo          
povzbuzení. 

ČBK tak reaguje na mimořádnou situaci a nabízí věřícím duchovní pomoc na            
telefonu po celé České republice.  

Tito kněží budou poskytovat v současné mimořádné situaci duchovní (i          
psychologickou) pomoc všem potřebným. Lidé se na ně mohou obrátit s           
dotazy, jak postupovat v době, kdy není možné chodit na mši svatou,            
přistupovat ke svátostem, ale mohou klást i nejrozmanitější otázky duchovního          
charakteru, které v nich současná situace vyvolává. Při telefonickém rozhovoru          
se kněží budou snažit zvládnout nastalou situaci nebo volajícího nasměrují tak,           
aby se jim v dané situaci dostalo co nejlepší pomoci. 
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P. Rudolf Repka, diecéze litoměřická: 603 327 159 

P. Radim Vondráček, diecéze litoměřická: 605 032 253 

P. Jakub Jirovec OT, arcidiecéze pražská: 735 794 999  

P. Lukáš Lipenský O,Cr., arcidiecéze pražská: 607 582 314 

P. Jaromír Odrobiňák, arcidiecéze pražská, 607 570 012 

P. Mgr. Jindřich Kotvrda, brněnská diecéze: 739 389 136 (9.00 – 17-00 hodin) 

P. Mgr. Jan Pacner, brněnská diecéze: 542 219 898, nebo 545 212 039 (9.00              
–12.00 hodin)  

P. Max Kašparů, českobudějovická diecéze a apoštolský exarchát: 730 800          
884 

P. PhDr. Mgr. Jakub Václav Zentner FSSP, českobudějovická diecéze: 603          
201 149 

P. PaedDr., PhDr. Dušan Siard Sklenka, OPraem, českobudějovická diecéze:         
725 448 292 

P. doc. Mgr. Jindřich Šrajer, SDB, českobudějovická diecéze: 731 600 087           
(9.00 – 15.00 hodin) 

Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D., jáhen, nemocniční kaplan: 601 308 584 

Marie Kutilová, psychoterapeutka, spolupracovnice plzeňského biskupství: 606       
710 631 

Misionáři obláti Panny Marie Neposkvrněné, Plasy, plzeňská diecéze (na lince          
se střídají: P. Vlastimil Kadlec OMI, P. Günther Eckelbauer OMI, P. Petr            
Dombek OMI): 730 543 373 

P. Jaroslav Karas, českobudějovická diecéze: 604 214 741 

Jan M. Madár CFSsS, českobudějovická diecéze: 776 088 498  

P. Mgr. MUDr. Jiří Korda, pražská arcidiecéze: 725 797 561 
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Emeritní biskup Mons. František Radkovský, plzeňská diecéze: 731 619 819 

Zdroj 
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200319duchovni-krizova-pomoc-po-telefonu 
je aktualizován. 

Olomoucká arcidiecéze již zřídila ve spolupráci s Cyrilometodějskou 
teologickou fakultou Univerzity Palackého duchovní a psychologickou pomoc. 
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200318duchovni-a-psychoterapeuticka-pomo
c-na-telefonu 

Duchovní a psychoterapeutická pomoc 

P. Lukáš Engelmann, kněz, psychoterapeut, 731 402 155 

P. Jindřich Kotvrda, kněz, psychoterapeut, 739 389 136 (9–17 hod.) 

P. Roman Macura, kněz, psychoterapeut, 603 787 013 

Duchovní pomoc 

S. Lucie Cincialová, řeholnice, 731 600 081 

S. Klára Maliňáková, řeholnice, psychoterapeut pod supervizí, 731 646 963 

Dominik Opatrný, teolog, nemocniční kaplan, 731 788 901 

P. Pavel Stuška, kněz, 731 621 190 

P. Václav Tomiczek, kněz, nemocniční kaplan, 736 647 693 

Psychoterapie 

Kateřina Hamplová, krizová intervence, 775 115 446 

Richard Kořínek, psychoterapeut, 604 777 004 

Arnošt Krtek, psychoterapeut, 722 667 878 

Růžena Krtková, psychoterapeut, 722 667 878 
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Zdeněk Meier, psychoterapeut, 603 496 710 

Markéta Pešoutová, psycholog, 722 667 878 

Petra Potměšilová, psycholog, 603 293 252 

Peter Tavel, kněz, psychoterapeut, 777 443 143 

Carmen Švýcarská, psychoterapeut, 604 322 522 

Kristýna Černíková, krizová intervence, 602 349 782 

Poradenství pro rodiče 

Marcela Anežka Kořenková, psychoterapeut a koordinátor projektu, 733 522         
339 

Pomocnou ruku nám podávají a potřebnou útěchu poskytují i naši          
duchovní pastýři: 

R. D. Zdeněk Novák, farář ŘKF Hradec Králové – Pražské Předměstí, 

731 598 937, e-mail: novak@dihk.cz 

P. Prokop Brož, farář, Nový Hradec Králové, 603 469 400, e-mail: 
prokop.broz@seznam.cz 

Josef Suchár, Neratov: https://www.neratov.cz/poselstvi-z-neratova/ 

sr. Hanka Koudelková, 728 941 219, e-mail: hkoudelkova@seznam.cz 

Linky duchovní pomoci 
http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/5702-duchovni-krizova-pomoc-po-telefonu.
html 

Diecézní charita a Biskupské gymnázium nabízí pomoc seniorům, lidem         
nemocným, osamělým nebo jinak potřebným: 

 https://hk.caritas.cz/res/archive/008/000957.pdf?seek=158565392572 
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INFORMACE, PROSBY, VÝZVY 
 
Uvítáme i Vaše tipy, které rozešleme e-mailem, případně zařadíme do příštího           
čísla Lístků Sedmikrásky. 
 
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.  
 
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: www.rozinkahk.webnode.cz 
 
 
DĚKUJEME 
 
Za přípravu programu pro dovolenou na Horalce děkujeme Ludmile Valešové          
(organizátorka dovolené, lektorka tvoření, příprava karnevalu), Michalu       
Tajcnarovi (příprava programu pro starší děti), Máje a Bety Valešové, Elišce a            
Madlence Fialové (pomoc při karnevalu) a také Janě Koutníkové a Ivě           
Vojkůvkové (příprava odměn). 

Za přípravu programu pro dovolenou na Horalce děkujeme Ludmile Valešové          
(organizátorka dovolené, lektorka tvoření, příprava karnevalu), Michalu       
Tajcnarovi (příprava programu pro starší děti), Máje a Bety Valešové, Elišce a            
Madlence Fialové (pomoc při karnevalu) a také Janě Koutníkové a Ivě           
Vojkůvkové (příprava odměn). 
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Děkujeme všem dárcům, jejichž totožnost nám zůstane někdy utajena, za          
drobné dárky (hračky, občerstvení, odměny dětem), kterými podporují chod         
našeho centra. 

Velké díky patří také Ivě Vojkůvkové, která je autorkou tipů pro nouzový stav             
tohoto „koronavirového speciálu“ Lístků Sedmikrásky. 
 
 
 
VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ 
 
Radostné a požehnané Velikonoční svátky Vám, Vašim rodinám a všem lidem           
dobré vůle přeje KRC Sedmikráska. 
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FINANČNÍ PODPORA 
 
Program KRC Sedmikráska je realizován za finanční podpory Ministerstva práce a           
sociálních věcí, Královéhradeckého kraje, Statutárního města Hradec Králové a         
Biskupství královéhradeckého. 
 

 
 
 
 
 
 
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: 31. 3. 2020 
Uzávěrka příštího čísla: 20.4. 2020 
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 
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