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SLOVO NA ÚVOD  
 
 
 
Milé Sedmikrásky, 

 

dnešní úvodní slovo začnu příběhem, který nedávno koloval po FB ("ŠEST MINUT S 

PSYCHIATREM"). Představte si, prosím, všichni prázdnou místnost. Nejsou v ní žádní 

lidé, ani nábytek. Jsou zavřená okna i dveře. A já doprostřed místnosti postavím 

zapálenou svíci. Vím, že je její plamen v bezpečí a může si klidně hořet. Pokud však 

jednu stěnu zbourám, plamen bude ohrožen, pokud, z nějakého důvodu, zbourám dvě 

stěny, vznikne průvan a plamen mi zhasne. A stejně tak je to i s člověkem. Aby člověk 

mohl hořet a nevyhořel, tak musí mít v životě šest zabezpečených stěn. A které to jsou? 

Musíme mít první stěnu, a to je to, co je před námi. Všichni se musíme na něco těšit. Mít 

nějakou perspektivu. Jak nemáme přední stěnu, náš plamínek je ohrožen. Zadní stěna 

charakterizuje ve Vašem životě lidi, o které se můžete opřít. Žena o muže, děti se mohou 

opřít o rodiče. Plamínek je ohrožen, nemáme-li nikoho, o koho se můžeme opřít nebo se 

snad i bojíme podívat dozadu, kdo tam vlastně je. Stěna po levici, tedy blízko našemu 

srdci, je stěna charakterizovaná našimi přáteli. Jsou to ti, za kterými můžete přijít, vylít si 

své srdce a vypovídat se. Nemáte-li tuto stěnu – hledejte přátele a přátelství budujte. 

Pravá stěna jsou všichni, se kterými v našem životě spolupracujeme. Jsou to všechny 

pracovní vztahy a je třeba, aby na pracovišti bylo dobře. Pátá stěna je podlaha – svícen 

je třeba postavit do jednoho místa. A tam musí stát, nemohu s ním běhat z jednoho do 

druhého místa – zhasl by. I člověk by měl vědět, kde je jeho místo a tam pevně stát. 

Nekoukat stále, že jinde by to bylo lepší. Šestá, vrchní stěna nad námi, svítí. Představuje 

světlo našeho života, jsou to hodnoty, které nás přesahují. Vše, v co věříme, například 

krása, umění, víra, naděje, láska. Jsme-li bez této stěny, prší na nás a plamen zhasne. 

Můžete si teď udělat takovou malou inventuru, jestli Vám některá stěna nechybí? Pokud 

máte vybudovaný podobný šestistěn – každé vyhoření se bude třást. 

 

Za Výkonný výbor KRC Sedmikráska  

                                                                                                             Lída Valešová 
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MALÉ OHLÉDNUTÍ 

Vařme jinak 

Ve čtvrtek 1. října jsme se sešly s Mgr. Martinou Vrbickou, tentokrát nad vařením z dýně.  

A tak jsme společně uvařily dýňovo-řepovou polévku, která mnohým trochu připomínala 

boršč a indický guláš s dýní a s cizrnou. Nechyběl dezert v podobě dýňového pudinku s 

jablky a se zakysanou smetanou. Dozvěděly jsme se zase něco nového, moc jsme si 

pochutnaly a také povídání nebralo konce. Jako kdybychom tušily, že se nějakou dobu 

neuvidíme. Už teď se však těšíme na další setkání. 

 

Za KRC Sedmikráska                                                                                  Lída Valešová  

 

 
 

12. října jsme z důvodu nouzového stavu KRC Sedmikráska uzavřeli. V provozu zůstal 

jen DK Klubíčko. Část našich aktivit jsme okamžitě převedli do online podoby (jazykové 

kurzy a kurz trénování paměti), jiné jsme nahradili inspirativními příspěvky na sociálních 

sítích. Pomocí těchto příspěvků zároveň představujeme činnost Sedmikrásky široké 

veřejnosti. Velmi nás těší např. úspěch písničky Pyšný drak, kterou nazpívala lektorka 

Zpívánek Lenka Zobačová. Na YouTube má již téměř 700 shlédnutí a je proto výbornou 

propagací KRC Sedmikráska.    
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Drakiáda na dálku 

Tradiční Drakiádu u “panelky”, kterou jsme připravovali na neděli 18. října 2020, nahradila 

z důvodu vyhlášení nouzového stavu v pořadí letos již druhá virtuální akce. Poté, co se 

zájemci zaregistrovali v našem rezervačním systému, obdrželi knížečku s tematickými 

úkoly. Na jejich splnění v pohodlí domova měli čas od 17. října do 1. listopadu 2020.  Na 

ty, kdo zaslali do KRC obrázek draka, čekala pěkná odměna. 

 

Dračí úkoly byly poskládány velmi pestře. Účastníci si mohli například projet s tužkou v 

ruce bludiště, poskládat si puzzle, vybarvit si číselnou omalovánku a procvičit si slova 

mnohoznačná. Nechyběla dračí rozcvička nebo tematické básničky.  S videopodporou 

na našem FB a YT kanálu si mohl kdokoliv zazpívat písničku Pyšný drak. Na Drakiádu 

byli přizváni i tatínkové. Jejich úkolem bylo vyrobit s dětmi létajícího draka. Na své si ale 

přišly i maminky při vaření dračích vajec.   

 

Vybíráme z ohlasů zúčastněných rodin:  

„Děkujeme za krásné materiály, tvoření jsme si užili.“ 

„Děkujeme za prima dračí úkoly. Moc to ty naše draky bavilo.“ 

 

Děkujeme za přípravu akce Ivě Vojkůvkové, Ditě Balcarové, Lence Zobačové a Janě 

Koutníkové. 

 

                                                                                                                 Jana Koutníková 

 

CO SE CHYSTÁ  

 

Bludiště světa financí a jak se v něm neztratit... 

Středa 4. listopadu 2020 od 17.00 hodin online.  

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. 
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Psychosomatika 

Čtvrtek 5. listopadu 2020 od 19.00 hodin online.  

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.  

 

   

Zdravá rychlá večeře 

Středa 18. listopadu 2020 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. 

 

 

Jak podpořit imunitu 

Čtvrtek 26. listopadu 2020 od 17.00 hodin online.  

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.  
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Adventní víkend s KRC Sedmikráska 

Víkend 28. - 29. listopadu 2020. 

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. Cena zeleného korpusu na 

věnec je 140 Kč a cena jednoho svícínku včetně 5 ks ubrousků dle vlastního výběru a 

skleničky bílého Balakrylu je 50 Kč. Objednávat lze do pátku 20. listopadu přes 

rezervační systém na našem webu. Platba do pátku 20. listopadu na účet KRC 

Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100). Do zprávy pro příjemce napište své 

příjmení/AD. Informace o čase a způsobu vyzvednutí obdrží registrovaní zájemci 

mailem. 

 

V sobotu 28. listopadu od 17.30 hodin 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. Odkaz na najdete před akcí na našich webových 

stránkách. 

 

 

 

 

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. 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  

 

Kontaktujte nás: 

E-mail:  sedmikraskahk@volny.cz 

Web:    https://www.sedmikraskahk.cz/ 

FB:    www.facebook.com/sedmikraskahk 

 

 

 

 

 

 

https://www.sedmikraskahk.cz/
http://www.facebook.com/sedmikraskahk
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INFORMACE, PROSBY, VÝZVY 

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. 
 
 
 
DK Klubíčko 
 
V novém školním roce 2020/2021 organizujeme ve spolupráci s církevním souškolím v 
prostorách KRC Sedmikráska a školní družiny CZŠ dopolední program pro děti od 2 let 
bez doprovodu rodičů DK Klubíčko. Hlavním smyslem programu, který probíhá pod 
vedením zkušených lektorek, je podpora rozvoje poznávacích a komunikačních 
schopností dítěte. 
 

BLAHOPŘÁNÍ 

Srdečně gratulujeme naší bývalé lektorce DK Klubíčko Barboře Bláhové, které se dne 

21. října 2020 narodil syn Theodor. Celé rodině přejeme pevné zdraví a Boží 

požehnání!  

 

PODĚKOVÁNÍ 

Za dar drobných kancelářských potřeb děkujeme panu prof. MUDr. Janu Čápovi a jeho 

spolupracovníkům. 

Naše příznivkyně Věra Marešová ušila roušky pro všechny potřebné. Materiál dodala 

Alena Zezulková. Oběma velmi děkujeme. 

Knihovnička KRC Sedmikráska se rozrostla o nové knížky díky Ivě Vojkůvkové. Též velmi 

děkujeme. 
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RECEPT NA SVATOMARTINSKÉ ROHLÍČKY 

 

Na těsto: 

500 g hladké mouky 

250 g nastrouhaného másla 

42 g droždí 

100 ml vlažného mléka 

1 lžíce krupicového cukru 

1 ks vejce 

  velká špetka soli 

Ořechová náplň: 

150 g jemně mletých ořechů 

100 g moučkového cukru 

1 ks bílek 

Ostatní: 

50 g rozpuštěného másla 

1 lžíce rumu 

  moučkový cukr 

  papír na pečení 

 

Postup: 

1. Připravíme si ořechovou nádivku; jemně mleté ořechy smícháme s moučkovým 

cukrem, přidáme lehce rozšlehaný bílek a dobře vymícháme lepivou hmotu. 

2. Z droždí, cukru a vlažného mléka necháme na teplém místě v míse vzejít kvásek, 

přidáme celé vejce, nastrouhané máslo a osolenou mouku, vypracujeme hladké těsto a 

hned, bez kynutí, rozdělíme na 8 stejných dílů. 
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3. Každý z dílů rozválíme na kruh o síle cca 3 mm a rádlem rozdělíme na 8 stejných 

klínových výsečí. 

4. Na silnější stranu výseče neneseme nádivku a srolujeme do rohlíčku, klademe na 

plechy s pečícím papírem a pečeme v troubě rozehřáté na 180 °C asi 10-12 min, měly 

by být jen růžové. 

5. Horké rohlíčky pomašlujeme rozpuštěným máslem se lžící rumu, necháme lehce 

prochladnout a sypeme moučkovým cukrem. 

Doporučení: 

Náplň nemusí být jen ořechová, klidně použijte povidla, tvaroh, mák, jablka, marmelády, 

co kdo rád. 

Poznámka: 

Recept ze stránek Vaření s Tomem, autorka Jana Šenkýřová. 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/pages/Va%C5%99en%C3%AD-s-Tomem/614765128644189?fref=ts
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PROSINEC 2020 

 

Dle aktuální epidemiologické situace 
Setkání s Mikulášem  
 
 
 
 
 
 
 
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: 31.10. 2020 

Uzávěrka příštího čísla: 20. 11. 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 

https://www.sedmikraskahk.cz/
http://www.facebook.com/sedmikraskahk

