


SLOVO NA ÚVOD

"Neexistují náhodná setkání. Každý člověk v našem životě je pro nás testem, trestem
nebo darem".
A já dodávám, že to platí i o situacích a zážitcích, se kterými se nyní potkáváme. V
posledních několika měsících nás dění kolem koronaviru hodně testovalo. Některé
situace jsme mohli dokonce vnímat jako trest. I tyto prožitky však do našeho života
patří, obohacují ho a posouvají nás dál. Já Vám ale do života přeji hlavně přátele, kteří
jsou pro nás darem, neboť věřím, že další vlna rozvolňování protikoronavirových
opatření nám v blízké budoucnosti umožní setkání s lidmi, kteří jsou našemu srdci jedni
z nejdražších.
Přeji Vám a Vašim rodinám krásné jarní dny. Těším se na Vás, snad už i na
sedmikráskovém programu.

Ludmila Valešová

MALÉ OHLÉDNUTÍ

Infekce koronavirem SARS-CoV-2, imunita, očkování

Ve čtvrtek 1. dubna k večeru jsem se s několika dalšími účastníky připojila k online
přednášce. V poslední době jsem si často kladla otázku, co se vlastně ví o novém typu
koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19? Uvítala jsem proto možnost
zúčastnit se přednášky prof. Jana Krejska a dozvědět se více o neviditelném nepříteli,
který už mnoho měsíců ovládá dění nejen v Česku.
Pověděli jsme si, jaké typy viru existují, jak napadají člověka a jaká způsobují
onemocnění. Vysvětlili jsme si, jak fungují antigenní testy. Malým výletem do historie
jsme se seznámili s prvními pokusy o aktivní imunizaci. Probrali jsme v současnosti
schválené vakcíny i výhody očkování.
Děkujeme sympatickému panu prof. RNDr. Janu Krejskovi, CSc., přednostovi Ústavu
klinické imunologie a alergologie Univerzity Karlovy v Praze, Lékařské fakulty v Hradci
Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové za odbornou a přesto velmi
srozumitelnou přednášku o novém typu koronaviru a spoustu zajímavých informací.
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Výzva 10 000 kroků

Ve středu 7. dubna jsem se sešla online s Ing. Jaroslavem Martínkem, abychom si
předali informace k jednomu zajímavému projektu. Nezisková organizace Partnerství
pro městskou mobilitu přišla s celorepublikovou výzvou pro všechny „Pojďte s námi
cestou ke zdraví“. Cílem projektu je motivovat lidi k pravidelné aktivitě vykonané po
svých vlastních nohou, a to alespoň po dobu jednoho měsíce. Už jen pravidelný
záznam a sledování aktivity nám pomůže lépe porozumět našim pohybovým návykům.
Ve skutečnosti však stačí mnohem méně kroků, aby byl organismus odolnější.
Důležitější než objem je spíše pravidelnost, svižné tempo a příjemné prostředí. Moc se
nám cíl projektu líbí, a proto se KRC Sedmikráska také rozhodla udělat něco pro zdraví
a zařadit chůzi nebo běh mezi své každodenní činnosti. Připojíte se k nám?
Více o registraci se dozvíte na:https://www.desettisickroku.cz/…ktu
Děkujeme.

Lída Valešová

S úsměvem do první třídy

Ve čtvrtek 8. dubna jsem se připojila online k přednášce S úsměvem do první třídy.
Zajímalo mě, jak se děti ve školce připravují na školu a co vše musí zvládnout, než
vstoupí do velkého světa školáků. To vše paní učitelka Kateřina Holečková srozumitelně
vysvětlila. Chtěla bych jí touto cestou moc poděkovat. Přednáška se mi velice líbila a
byla pro mě přínosná.

Hana Marková

Čarodějnice u Orlice

podél Orlice mezi Zimním a Všesportovním stadionem

Sedmikráska si poradí i při nepříznivé epidemiologické situaci! Od pondělí 12. dubna
do neděle 2. května tak mohla proběhnout v plné parádě Čarodějnická hledačka. V
okolí Orlice, klidné a dobře dostupné lokalitě plné zeleně, udělali šikovní tvůrci stezku s
devíti zastaveními. Tematicky zaměřené čarodějnice kladly předškolním dětem důvtipné
otázky. Pokud děti správně odpověděly, získaly číselný kód, kterým lze odemknout v
květnu v Sedmikrásce truhlu s čarodějnickým pokladem. Děti se proběhly, procvičily si
mozky a těší se na poklad. A pro rodiče stezka znamenala milé zpestření dne a
obveselení mysli.
Děkujeme mnohokrát!

Štěpánka Špuláková
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Dubnovou hledačku pod názvem Čarodějnice u Orlice pro rodiny s dětmi vytvořila Iva
Vojkůvková. Ta také všechny úkoly rozmístila a s dcerami Annou a Emmou pravidelně
kontrolovala.
Souhlas s umístěním části úkolů na plotech jimi spravovaných objektů poskytli Mgr. Jiří
Vojáček (Biskupské gymnázium), Julia Špalková (Letní kino Širák) a Ing. Anežka
Chlebková (Zahrada léčivých rostlin FaF UK).
Truhlu na čarodějnický poklad zapůjčila Lída Valešová, která se také společně s Janou
Koutníkovou a Ivou Vojkůvkovou postarala o její obsah.
Děkujeme všem výše uvedeným za to, že umožnili rodinám s dětmi smysluplně prožít
volný čas.

Facebook - kamarád na doma

Sociální síť Facebook je standardní součástí života mnoha z nás, někteří s ním přesto
ale kamarádi nejsou, i když by mohli být. O tom, jak ho užitečně využívat, abychom z
něj pro sebe vytěžili maximum, povídala paní Dita Balcarová na online přednášce ve
čtvrtek 22. dubna. Vysvětlila všechny jeho základní funkce, rozdíl mezi osobním
profilem a „firemní“ stránkou a prozradila také spoustu praktických rad. Svou aktivitou
na FB můžeme prospět organizacím, které chceme podpořit, protože naše sdílení či
komentáře se zviditelňují dalším lidem, a tím se informace dostávají k širšímu publiku.
Má to však i své úskalí. Kromě ztráty soukromí (naše příspěvky i fotky pro uzavřenou
skupinu přátel se tím dostávají i mezi cizí lidi), to mohou být i urážlivé reakce. Pokud na
ně nejsme připraveni, je lépe se nepouštět do komentování veřejných příspěvků. Při
propagaci našich aktivit pak velmi pomáhá vytváření a sdílení tzv. událostí. A jak často
na FB chodit? Paní Balcarová doporučuje „mrknout“ 2x denně a přitom procházet jen
to, co pro nás má smysl. Umět si vybrat pro sebe užitečné informace a vyhnout se
mnohahodinovému bezcílnému brouzdání po nekonečném obsahu. Děkuji za praktické
a přínosné informace i příjemně strávené odpoledne.

Veronika Pavlů
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CO SE CHYSTÁ

Adopce na dálku®
projekt Diecézní charity Hradec Králové

středa 5. května 2021 od 17.00 hodin online

beseda s Mgr. Vojtěchem Homolkou, vedoucím projektu Adopce na dálku

Můžete se těšit na promítání fotek a videí z Indie – z míst, kam se běžný turista obvykle
nedostane. Dozvíte se, jak vypadají indické školy, co dělají absolventi projektu a kde v
Indii pomáhají peníze z Tříkrálové sbírky. Je třeba se přihlásit do úterý 4. května
přes rezervační systém na našem webu -
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Dobrovolné vstupné prosím
uhraďte do středy 5. května na účet KRC Sedmikráska (č. účtu: 43-3453310267
/0100). Do zprávy pro příjemce napište své příjmení/Adopce.
Poté vám přijde na váš e-mail odkaz k přihlášení na besedu. Penězi z vybraného
vstupného podpoříme projekt Adopce na dálku.

Učíme se aranžovat květiny
čtvrtek 13. května od 16.00 hodin online
workshop s Ing. Evou Soudkovou, Mistrem floristou ze Střední školy vizuální
tvorby Hradec Králové

Představíme si základní techniky sestavování kytic a naučíme se uvázat jednoduchou
dárkovou kytici. Seznámíme se se základní technikou vypichování do aranžovací hmoty
a ukážeme si, jak si vyrobit květinovou dekoraci na stůl. Je třeba se přihlásit do úterý
11. května přes rezervační systém na našem webu -
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Vstupné 50 Kč prosím uhraďte
do středy 12. května na účet KRC Sedmikráska (č. účtu: 43-3453310267 /0100). Do
zprávy pro příjemce napište své příjmení/Květiny. Poté vám přijde na váš e-mail
odkaz k přihlášení na workshop.
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Minimum rehabilitace pro rodiče i děti

středa 19. května 2021 od 16.00 hodin

beseda s MUDr. Terezou Hájkovou - rehabilitační lékařkou a MUDr. Jitkou
Kalinovou - oční lékařkou

· jak správně sedět u počítače

· jak si nastavit pracovní místo

· malá lekce protahovacích cviků celého těla

· malá lekce očních cviků, časově nenáročných

Je třeba se přihlásit do pondělí 17. května přes rezervační systém na našem webu
- https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Vstupné 50 Kč prosím
uhraďte do úterý 18. května na účet KRC Sedmikráska (č. účtu: 43-3453310267
/0100). Do zprávy pro příjemce napište své příjmení/RHB. Poté vám přijde na váš
e-mail odkaz k přihlášení na besedu.

V případě příznivého počasí se sejdeme v Jiráskových sadech (sraz před
vchodem v 15.45 hodin), jinak online od 16.00 hodin. V den konání besedy pošleme
všem přihlášeným do 13. 00 hodin e-mail s upřesňujícími informacemi.

Skočme si na snídani (se Skokem do života)

čtvrtek 27. května 2021 od 10.00 hodin v Bistru u dvou přátel (Pivovarské
náměstí), v případě pěkného počasí na zahrádce Bistra

Srdečně zveme všechny zájemce na neformální setkání nad kávou a čajem. Přijďte si
posedět a popovídat. S sebou jen dobrou náladu. Vstupné dobrovolné. Pro děti bude
připraven malý dětský koutek a zajištěno hlídání. Je třeba se přihlásit do pondělí 24.
května přes rezervační systém na našem webu -
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Těšíme se na setkání s vámi.
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Cesta pohádkovým lesem

neděle 30. května 2021
start od 14.30 do 17.30 hodin

Zábavné odpoledne v lese u Biřičky určené pro děti z MŠ a prvních ročníků ZŠ v
doprovodu dospělých. Trasa, vhodná i pro kočárky, bude vyznačena fáborky. Čekají na
vás stanoviště s úkoly, tentokrát však, s ohledem na situaci, „samoobslužná", tedy bez
studentů v roli pohádkových postav. Na závěr nebudou chybět drobné odměny.
Vstupné dobrovolné. Prosíme, dodržujte bezpečnostní pokyny organizátora. Start
bude s ohledem na aktuálně platná opatření možný pouze na základě předchozí
časové rezervace na: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
Tato akce se koná v rámci Týdne otevřených kostelů (https://www.tok-hk.cz/).

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
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Valná hromada

Každoroční pracovní setkání členů se uskuteční ve čtvrtek 17. června od 10.00
hod. v centru. Účast na valné hromadě je dle stanov jednou z mála povinností členů
KRC Sedmikráska. Čeká nás schválení výroční zprávy za rok 2020, volba výkonného a
kontrolního výboru a předsedy/předsedkyně a v neposlední řadě diskuse o dalším
směřování našeho centra. Pokud se nemůžete z vážných důvodů valné hromady
zúčastnit, domluvte se s předsedkyní Mgr. Ludmilou Valešovou na náhradním způsobu
hlasování ve volbách (více na pozvánce, kterou všichni členové obdrží e-mailem).

Kandidátka pro volby do výkonného a kontrolního výboru
Pokud máte zájem se zapojit ve větší míře do chodu KRC Sedmikráska, přihlaste se do
konce května u Mgr. Jany Koutníkové nebo Mgr. Ludmily Valešové (mail
sedmikraskahk@volny.cz, telefon 775 989 270). U nich bude veden seznam zájemců,
které zároveň prosíme o dodání krátké písemné informace o sobě (věk, děti, vzdělání,
čím chtějí k chodu KRC přispět). Kandidátní listinu s vašimi charakteristikami rozešleme
všem členům e-mailem, aby se s ní mohli před hlasováním seznámit.

INFORMACE, PROSBY, VÝZVY

Tipy odjinud

Světový týden respektu k porodu letos vychází na 17. – 23. května. Vy si ho budete
moci užít online - Světový týden respektu k porodu.

Nenásilným způsobem přiblíží dědictví, myšlenky a přínos křesťanství moderní
společnosti Týden otevřených kostelů -  23. - 30. května.
http://www.tyden-otevrenych-kostelu.com/o-tydnu/

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.
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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.

Poděkování

Děti z DK Klubíčko děkují dárci, který si přál zůstat v anonymitě, za darované hračky.
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ČERVEN 2021

Co trápí naše děti, a my o tom mnohdy nevíme
Výlet s poutí
Valná hromada

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: 30.04. 2021
Uzávěrka příštího čísla: 20. 05. 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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