


PODROBNÝ PROGRAM NA LEDEN 

 

S ohledem k vývoji epidemiologické situace v zemi a s přechodem České            
republiky do 5. stupně PES bude provoz KRC Sedmikráska v lednu zatím            
probíhat v online režimu. DK Klubíčko zůstává i nadále v provozu. Vzhledem k             
měnící se situaci sledujte prosím web i FB, možná změna programu vyhrazena. 
 
 
 
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). 

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. 
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PRAVIDELNÝ PROGRAM NA FB 

 
Trénování paměti 
Jako ukázku tohoto programu jsme pro vás připravili několik dalších úkolů, které            
prověří vaši paměť. Během ledna je uveřejníme na FB         
www.facebook.com/sedmikraskahk.  
 
Vařme jinak 
Jako náhradu tohoto programu jsme pro vás připravili 2 zimní recepty. Během ledna             
je uveřejníme na FB. 
 
Zpívánky, Cvičeníčko, 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 se zimní tematikou.  
  
  
 
LEDEN  
 
V lednu a únoru jsme pro vás ve spolupráci s PhDr. Michaelou Peterkovou             
připravili SÉRII ČTYŘ WEBINÁŘŮ o lidských emocích. 
  
Chcete se dozvědět více o emocích, citech, pocitech, o radosti, smutku, hněvu a             
strachu? Kde se emoce berou, proč s námi cloumají a jak je můžeme ovlivnit? Tak               
pojďte na webináře, ve kterých toto vše a ještě mnohem více probereme. Série             
webinářů vám přinese informace a postupy k tomu, abyste žili se svými emocemi v              
souladu, uměli to s těmi nepříjemnými a zažívali co nejvíc těch příjemných. 
  
Webináře proběhnou jako živé videopřenosy a to 21. ledna, 28. ledna, 4. února a 11.               
února vždy od 19 hodin. Jejich celková délka bude nejméně 330 minut (5,5 hodiny).              
Vždy před konáním webináře dostanete na e-mail pozvánku s odkazem na stránku,            
kde proběhne vysílání. 
  
Je možné se přihlásit na celý cyklus přes rezervační systém na našem webu             
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system za zvýhodněnou cenu 360 Kč. Do       
zprávy pro příjemce napište své příjmení/Emoce (bez čísla). 
Event. se lze hlásit na jednotlivé webináře vždy do pondělí před konáním lekce přes              
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Jednotlivé vstupné 100 Kč pak      
uhraďte vždy do středy před konáním lekce. Do zprávy pro příjemce napište své             
příjmení/EmoceN (kde N je číslo lekce). 
Číslo účtu KRC Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100). Více informací na:           
http://michaelapeterkova.psyx.cz/. 
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Středa 6. 1. 

Pilates s Dášou 
 

Od 19.00 do 19.50 hodin online. Je třeba se přihlásit do pondělí 4. ledna              
přes rezervační systém na našem webu. Vstupné 40 Kč prosím uhraďte na            
účet KRC Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100) do úterý 5. ledna.           
Do zprávy pro příjemce napište své příjmení/Pilates. Poté vám přijde na váš            
e-mail odkaz k přihlášení na cvičení. 

  
 
Čtvrtek 7. 1.  

Duchovní rozjímání: Tříkrálové obdarování 

Od 17.00 hodin online. Krátké povídání a zamyšlení s P. Prokopem           
Brožem. Kdo koho u jesliček obdaroval? Umíme chápat svůj život jako           
dar? Vstup zdarma. Je třeba se přihlásit do středy 6. ledna přes rezervační             
systém na našem webu.  Poté vám přijde na váš e-mail odkaz k přihlášení. 

 

 
 
 
 Středa 13. 1. 

Pilates s Dášou 
 

Od 19.00 do 19.50 hodin online. Je třeba se přihlásit do pondělí 11. ledna              
přes rezervační systém na našem webu. Vstupné 40 Kč prosím uhraďte na            
účet KRC Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100) do úterý 12. ledna.           
Do zprávy pro příjemce napište své příjmení/Pilates. Poté vám přijde na váš            
e-mail odkaz k přihlášení na cvičení. 

 
 

3 



 

Čtvrtek 14. 1. 

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. 
 
 

 
Workshop: Pečení kváskového chleba 

 

Od 17.00 hodin online. Mluveným slovem i obrazem vás Mgr. Ludmila           
Valešová provede procesem přípravy a pečení kváskového chleba. Vstup 30          
Kč. Je třeba se přihlásit do pondělí 11. ledna přes rezervační systém na             
našem webu. Vstupné prosím uhraďte do středy 13. ledna na účet KRC            
Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100). Do zprávy pro příjemce         
napište své příjmení/Chléb. Poté vám přijde na váš e-mail odkaz k přihlášení            
na workshop. Přihlášení účastníci obdrží kvásek a seznam surovin, ze kterých           
chléb společně připravíme. Kvásek bude k vyzvednutí v KRC Sedmikráska ve           
středu 13. ledna 8.00 – 16.00 hodin, ve čtvrtek 14. ledna 8.00 – 12.00 hodin. 

 
  
 
Neděle 17. 1. 
 

Lednová pohádka s KRC Sedmikráska: O dvanácti měsíčkách  
 

Od 16.00 hodin online. Záznam loutkového „stolního“ představení Ivany         
Bílkové z Draku. Vstupné 50 Kč/ rodina. Je třeba se přihlásit do středy 13.              
ledna přes rezervační systém na našem webu. Vstupné prosím uhraďte          
do pátku 15. ledna na účet KRC Sedmikráska (č. účtu: KB           
43-3453310267/0100). Do zprávy pro příjemce napište své       
příjmení/Divadlo. Poté vám přijde na váš e-mail odkaz k přihlášení na           
představení.  
Více informací na https://draktheatre.cz/repertoar/o-dvanacti-mesickach/. 
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Středa 20. 1.  
  

Přednáška: Jak přežít školu na dálku 
  

Od 16.00 hodin online. Přednáška PhDr. Kristýny Červené, psycholožky a          
vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny Hradec Králové. Shrne      
dosavadní zkušenosti a názory na průběh distanční výuky. Seznámí vás s tím,            
co v rámci poradenství považuje za důležité pro vás rodiče i vaše děti. Vstupné              
50 Kč. Je třeba se přihlásit do pondělí 18. ledna přes rezervační systém na              
našem webu. Vstupné prosím uhraďte do úterý 19. ledna na účet KRC            
Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100). Do zprávy pro příjemce         
napište své příjmení/Škola. Poté vám přijde na váš e-mail odkaz k přihlášení            
na přednášku. 

  
  
 

Pilates s Dášou 
 

Od 19.00 do 19.50 hodin online. Je třeba se přihlásit do pondělí 18. ledna              
přes rezervační systém na našem webu. Vstupné 40 Kč prosím uhraďte na            
účet KRC Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100) do úterý 19. ledna.           
Do zprávy pro příjemce napište své příjmení/Pilates. Poté vám přijde na váš            
e-mail odkaz k přihlášení na cvičení. 

 
  
  
Čtvrtek 21. 1. 
  

Přednáška: Emoce – 1. Webinář – Kde se emoce berou / Emoce, mozek a              
tělo / Emoční poruchy 
  
Od 19.00 hodin online. Webinář o emocích s PhDr. Michaelou Peterkovou.           
Hradí se vstupné 100 Kč/ lekce. Je třeba se přihlásit do pondělí 18. ledna              
přes rezervační systém na našem webu. Vstupné prosím uhraďte do          
středy 20. ledna na účet KRC Sedmikráska (č. účtu: KB          
43-3453310267/0100). Do zprávy pro příjemce napište své příjmení/ Emoce         
1. Poté vám přijde na váš e-mail odkaz k přihlášení na webinář. Více informací              
na http://michaelapeterkova.psyx.cz/. 
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Středa 27. 1. 
 

Pilates s Dášou 
Od 19.00 do 19.50 hodin online. Je třeba se přihlásit do pondělí 25. ledna              
přes rezervační systém na našem webu. Vstupné 40 Kč prosím uhraďte na            
účet KRC Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100) do úterý 26. ledna.           
Do zprávy pro příjemce napište své příjmení/Pilates. Poté vám přijde na váš            
e-mail odkaz k přihlášení na cvičení. 

 
  
 Čtvrtek 28. 1. 
  

Přednáška: Emoce – 2. Webinář – Strach, vztek a smutek / Kdy jsou             
užitečné a kdy už přehnané / Zdravé formy projevu / Jak s nimi pracovat 
  
Od 19.00 hodin online. Webinář o emocích s PhDr. Michaelou Peterkovou.           
Hradí se vstupné 100 Kč/ lekce. Je třeba se přihlásit do pondělí 25. ledna              
přes rezervační systém na našem webu. Vstupné prosím uhraďte vždy do           
středy 27. ledna na účet KRC Sedmikráska (č. účtu: KB          
43-3453310267/0100). Do zprávy pro příjemce napište své příjmení/Emoce        
2. Poté vám přijde na váš e-mail odkaz k přihlášení na webinář. Více informací              
na http://michaelapeterkova.psyx.cz/. 

  
  
Pátek 29. 1. 
 

Pololetní prázdniny 
 
 
 

GDPR 

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