


 
Přestaňme si stěžovat na to, že nám něco chybí, místo toho raději poděkujme za to, co                
již máme. 
 
                                                                                                                    Petr Havránek 
 
 
 
 
 
SLOVO NA ÚVOD   
 
Milé čtenářky, milí čtenáři, 
 
období plné nejrůznějších omezení se stále prodlužuje a my se tak ocitáme v situaci,              
kdy je naše psychika těžce zkoušena. Finanční nejistota, omezení pohybu, nemožnost           
stýkat se s přáteli a zabývat se věcmi, které nám činily radost. Ale je jen na nás, jestli se                   
tím necháme zašlapat do země, nebo dokážeme najít i na této podivné době něco              
pozitivního. Stěžovali jste si dříve, jak jste zahlceni prací a jak málo času Vám zbývá na                
děti? Teď máte možnost si společný čas s rodinou vychutnat, najít aktivity, při kterých              
Vám spolu bude dobře. Třeba Vám s tím pomohou i tipy, které najdete na facebooku               
KRC Sedmikráska. Chtěli jste se začít vzdělávat, ale nebyl čas? A není právě teď ta               
správná doba poohlédnout se po něčem, co by Vás zajímalo? Co třeba jazykové kurzy              
Sedmikrásky nebo online přednášky? Užijte si toho, že nemusíte nikam chodit a            
vzdělání přijde za Vámi doslova až do Vašeho obýváku! A pokud máte přece jen obavy,               
že Vás negativní emoce pohltí, vyzkoušejte únorové webináře, které se přesně touto            
tematikou zabývají. Udělejte si každý den nějakou malou radost a věřte (stejně, jako             
tomu věříme i my), že se zase brzy setkáme osobně.  

                                                                                                             Dita Balcarová 
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MALÉ OHLÉDNUTÍ 
 
 
Pilates s Dášou 
 
Loňský rok nám připravil různé výzvy, se kterými bylo třeba se poprat a vymyslet              
bezpečný prostor pro setkávání. Jednou z mnoha aktivit, kterou jsme přesunuli do            
online prostoru a která úspěšně běží i v novém roce, je Pilates. Toto cvičení nabízíme               
záměrně až ve večerních hodinách, a to z toho důvodu, aby bylo přístupné i pro               
zaměstnané rodiče. Maminky s malými dětmi si po dni stráveném péčí o rodinu             
protáhnou svá těla a odpočinou si. Jiní zase toto cvičení využívají ke společně             
stráveným chvílím se svými blízkými, a tak cvičí celé rodiny. Děkujeme naší lektorce             
Dáše za vstřícnost. Umožnila nám v této oblíbené aktivitě pokračovat i nadále. Jsme             
šťastné, že se můžeme takto setkávat. 

 
Lída Valešová 

 
 
 
Pečení kváskového chleba 
 
Když jsem se dozvěděla, že Sedmikráska bude pořádat workshop Pečení kváskového           
chleba, hned mě tato nabídka zaujala. Kromě toho, že tento chléb je nejzdravější, jsem              
toho moc nevěděla. Dostali jsme recept i kvásek. Během online workshopu, který se             
konal ve čtvrtek 14. ledna 2021, jsme se dozvěděli, jak se o kvásek starat a jak                
následně zadělat a upéct tento chleba. Můj první byl trochu tmavší, ale všem nám moc               
chutnal a rozhodně nebyl poslední. Workshop byl velmi inspirativní, krásně strávený           
čas se skvělými lidmi, plný dobré nálady a nových vědomostí. Rozhodně se těším na              
podobné akce, kterých se opět ráda zúčastním. Velmi děkuji (a jistě za všechny             
zúčastněné) Lídě Valešové za předané myšlenky i zkušenosti z praxe, o které se s              
námi podělila, za výborné recepty a tipy i darovaný kvásek. 
                                                                                                              Charlota Pácalová 
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O dvanácti měsíčkách (online pohádka) 
 
Nedělní pohádka (neděle 17. ledna 2021) z Divadla Drak byla O dvanácti měsíčkách.             
Dívala se na ni celá moje rodina. Měsíčkové nebyli lidé, ale stromy. Představení hrála              
jenom jedna herečka, a proto mě zaujalo, jak ta paní mluvila i jiné hlasy a jak jí to                  
krásně šlo. Přišlo mi vtipné, jak byla ta macecha a Holena pořád tlustší a tlustší a jak                 
jim Maruška zapínala televizi, kde běžela reklama. A ta mi přišla také vtipná. Ta              
reklama je zaujala, takže to, co viděly, chtěly a poslaly pro to Marušku. Nakonec se               
vydaly pro jablka a zavála je vichřice. Líbilo se mi, jak Maruška šla do hor, které byly na                  
jevišti udělány jako kopec, po kterém paní herečka ťapala prsty a hezky k tomu zpívala.               
Pohádka se mi moc líbila.  
  
                                                                                                        Jožulka Meclová, 9 let 
 
Děkujeme Ivaně Bílkové za skvělý pohádkový zážitek díky záznamu loutkového          
“stolního” představení.  
 
 
 
Jak přežít školu na dálku 
 
Ve středu 20. ledna 2021 odpoledne jsme se virtuálně sešli s psycholožkou PhDr.             
Kristýnou Červenou, vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny Hradec Králové. V        
úvodu přednášející shrnula dosavadní zkušenosti s distanční výukou z pohledu          
poradenského pracoviště. Učitelé museli vystoupit z komfortní zóny, naučit se pracovat           
z technologiemi, přehodnotit vzdělávací obsah,... Rodiče byli nuceni převzít část          
zodpovědnosti za vzdělání, nastavit doma určitý režim,... Žáci a studenti se stali            
samostatnějšími, avšak pociťují nedostatek kontaktů s vrstevníky,... V další části          
setkání jsme měli příležitost sdílet zkušenosti vlastní - a to z hlediska rodičovského i              
učitelského. Shodli jsme se na tom, že - tak jako ostatně v mezilidských vztazích              
obecně - i zde je důležitá komunikace, vstřícnost a zpětná vazba "na obou koncích              
přenosu". Po schůzce jsme obdrželi ještě velmi zajímavé materiály a odkazy k tématu.             
Moc děkujeme za podnětné odpoledne.  
 
                                                                                                                    Iva Vojkůvková 
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O lidských emocích 
 
Kde se emoce berou 
 
Ve čtvrtek 21. ledna 2021 jsme otevřeli sérii čtyř webinářů O lidských emocích neboli              
pocitech. Tady přinášíme malé shrnutí.  
 
Emoce jsou kladné či záporné procesy subjektivního prožívání. Provází je jak           
fyziologické změny organismu - např. zvýšený srdeční tep, stažený žaludek, tak           
motorické projevy - gesta, mimika. Emoce nám pomáhají ke vštípení zážitku - setkání s              
útočícím zvířetem a připravují nás k adekvátní reakci na konkrétní situaci - útěk před              
nebezpečím. 
 
Emoce jsou: 

● subjektivní - na stejnou situaci mohou lidé reagovat odlišně 
● spontánní - spouštějí se samovolně a dají se špatně ovlivnit rozumem  
● konkrétní - vztahují se k určité události  
● libé a nelibé 

Strach a vztek 
 
Strach je emoční odezva na nebezpečí a nejistotu. Je spouštěn buď nějakým podnětem             
z reality - vrčící zvíře, nebo pouhou myšlenkou na ně. Má mnoho podob - může se                
vyskytovat jen jako lehká obava, větší nervozita, která nám rozklepe ruce i hlas, hrůza,              
která nás paralyzuje. Nejtypičtější reakcí na strach je útěk, někdy agresivní výpad.  
Na strach reaguje naše tělo mnoha projevy - mobilizuje se energie, zostřují se smysly              
apod. Není to však jen nežádoucí emoce - pomáhá nám chránit náš život, díky strachu               
ochraňujeme to, co je nám cenné.  
Nadměrný strach, který je součástí nejrůznějších fobií, nás ale už dostává do velké             
nepohody. Ve svém životě si určitě zažijeme strach z neznámého, z neúspěchu, ze             
selhání, ze smrti. Někdo se ale bojí rád, a pak je prožívání strachu jistě příjemné. I                
bázeň, silný respekt vůči někomu, něčemu silnějšímu je druhem strachu.  
A jak zvládat strach? 
Když nějakou neblahou situaci očekáváme a můžeme ji ovlivnit, je dobré se na ni              
připravit - mentálně i jinak. Lze si projít různé alternativy řešení, najít si na celé situaci                
něco pozitivního. Pokud nelze situaci ovlivnit, je ji třeba s pokorou přijmout. Obávané             
situace můžeme postupně trénovat, "odváhat se", jít do obávaných situací, zpočátku           
snazších, postupně obtížnějších.  
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Smutek 
 
Ve čtvrtek 28. ledna 2021 jsme si povídali hlavně o SMUTKU. 
Když něco/někoho cenného ztratíme, někdo milovaný zemře, rozbijeme si oblíbený          
hrníček, ztratíme iluze, je nám smutno. Smutek je emoční odezva na ztrátu. Může mít              
podobu mírné skleslosti až bezbřehého zoufalství. Smutný člověk se uzavírá, je pasivní,            
touží po návratu ztraceného. Tělo i mozek vnímají smutek jako bolest, proto slzy             
vyplavují stresové hormony a pláč je očistný. 
V reakci na špatnou zprávu se běžně objevuje popření, hněv (a hledání viníka),             
smlouvání, deprese a ideálně nakonec přijetí. Jsou to normální projevy zdravého           
ODŽÍVÁNÍ smutku a jsou velmi důležitou součástí SMÍŘENÍ. 
Smutek sice bolí, ale je užitečný. Je to zdravá reakce. Dovolme proto sobě i svému               
okolí SMUTNIT. Smutek přestává být přirozený a zdravý, když je ho moc. Stává se              
PATOLOGICKÝM JEVEM, nemocí zvanou deprese. K depresi je někdo disponován          
geneticky, jiného dostanou životní okolnosti či životní styl - př. alkohol. S mírnou formou              
si člověk poradí sám, k závažným stavům je třeba přizvat odborníka. Podrobnosti o             
depresi najdete na: www.deprese.psychweb.cz. 
Jak se rozloučit se smutkem? Co pomáhá? 

● fyzický pohyb 
● kontakt s lidi, se kterými je nám dobře 
● udělat něco užitečného 
● někomu pomoct 
● metoda sladkých citronů - všechno zlé je k něčemu dobré 

Pokud se potřebujete zbavit smutku, vyberte si jednu z možností, případně sáhněte po             
svém osvědčeném léku. Děkujeme PhDr. Michaele Peterkové za možnost připojit se k            
online webináři i za všechny předané informace a sdílené zkušenosti. První čtvrtek v             
únoru se těšíme na téma Radost a jak na ni. 
                                                                                                                 Jana Koutníková 
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CO SE CHYSTÁ  

 

Masopustní hledačka pro rodiny s předškolními dětmi 

1. až 15. února, Jiráskovy sady. K této hře potřebujete papír a tužku/mobil/dobrou             
paměť a chuť si hrát. V parku najdete 7 úkolů, za jejichž splnění získáte vždy jedno                
písmeno do tajenky. Začínáte u hlavního vchodu. Na konci každého zadání se dozvíte,             
kam se máte vydat dál. Stav hry budeme pravidelně kontrolovat, pokud by se přece jen               
stalo, že některý list nenajdete, napište nám (kontakty níže), pošleme vám náhradu            
elektronicky. 

Až tajenku zjistíte, zaregistrujte se na https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system,       
zadejte své kontaktní údaje a zapište výsledek. Spojíme se s vámi a domluvíme se na               
předání drobné odměny. 

Připraveno ve spolupráci s TOM Pěšinky a Ostříži a za podpory TSHK. 

 

Přirozená strava - cesta ke zdraví aneb jak zhubnout se skutečnými potravinami 
 
Středa 3. 2. od 17.30 hodin online. Beseda s MUDr. Lenkou Kubů ze společnosti              
GoMango. Dozvíte se, jak zhubnout a jak si váhu udržet, jak se zbavit civilizačních              
chorob a ozdravit jídlo pro celou rodinu. Povíme si něco o regenerativní medicíně a              
správném pohybu. Sestavíme si vzorový jídelníček pro ženy a doplníme pár tipů ke             
stravě dětí. Je třeba se přihlásit do pondělí 1. února 2021 přes rezervační systém na               
našem webu. Vstupné 50 Kč prosím uhraďte do úterý 2. února na účet KRC              
Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100). Do zprávy pro příjemce napište          
své příjmení/Strava. Poté vám přijde na váš e-mail odkaz přihlášení na besedu. 
 
 

Přednáška: Emoce – 3. Webinář – Radost a jak na ni / Proč tak často prohrává s                 
negativními emocemi / Další pozitivní emoce / Klidná spokojenost 

Čtvrtek 4. 2. od 19.00 hodin online. Webinář o emocích s PhDr. Michaelou             
Peterkovou. Hradí se vstupné 100 Kč/ lekce . Je třeba se přihlásit do pondělí 1.               
února přes rezervační systém na našem webu. Vstupné prosím uhraďte do středy 3.             
února na účet KRC Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100). Do zprávy pro            
příjemce napište své příjmení/ Emoce 3. Poté vám přijde na váš e-mail odkaz k              
přihlášení na webinář. Více informací na http://michaelapeterkova.psyx.cz/.   
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Přednáška: Emoce – 4. Webinář – Emoční inteligence/ Znát své emoce/ Jak je             
alespoň trochu řídit / Empatie a vztahy 

Čtvrtek 11. 2. od 19.00 hodin online. Webinář o emocích s PhDr. Michaelou             
Peterkovou. Hradí se vstupné 100 Kč/ lekce. Je třeba se přihlásit do pondělí 8.              
února přes rezervační systém na našem webu. Vstupné prosím uhraďte do středy            
10. února na účet KRC Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100). Do zprávy            
pro příjemce napište své příjmení/ Emoce 4. Poté vám přijde na váš e-mail odkaz k               
přihlášení na webinář. Více informací na http://michaelapeterkova.psyx.cz/. 

 

Zeptejte se porodní asistentky online 
 
Čtvrtek 25. 2. od 10.00 do 12.00 hodin online beseda s registrovanou porodní             
asistentkou Petrou Kratochvílovou. Navštívily jste těhotenskou poradnu a na         
všechny otázky se nedostalo nebo těhotenství plánujete a máte plnou hlavu otázek?            
Hlavními tématy besedy budou těhotenství, porod, šestinedělí a kojení. Je třeba se            
přihlásit do pondělí 22. února 2021 přes rezervační systém na našem webu. Vstupné             
50 Kč prosím uhraďte do úterý 23. února na účet KRC Sedmikráska (č. účtu: KB               
43-3453310267/0100). Do zprávy pro příjemce napište své příjmení/ Porod. 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 
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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. 
 
 
Kurzy ve druhém pololetí  
 
Na webu je k dispozici přihláška na kurzy druhého pololetí školního roku. Je třeba ji co                
nejdříve vyplnit a také nejpozději do 10. března 2021 uhradit na účet kurzovné. V              
případě velkého zájmu o kurz rozhoduje datum přijetí přihlášky popřípadě úhrady           
kurzovného. 
 
 
Členský příspěvek  
 
Žádáme všechny členky, aby uhradily nejpozději do 10. března 2021 svůj členský            
příspěvek na druhé pololetí školního roku 2020/21. Standardní členství se hradí ve výši             
300 Kč. Členství Plus se hradí ve výši 700 Kč.  
 
 
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. 
 
 
Poděkování 
 
Na tomto místě bychom rádi poděkovali naší člence Ivě Vojkůvkové za dlouhodobou            
obětavou spolupráci na časopisu Lístky Sedmikrásky a spolutvorbu programu, za          
posílání zajímavých tipů a odkazů k dalšímu sdílení. 
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Blahopřání 
 
Srdečně gratulujeme naší člence Janě Roušarové, které se dne 16. ledna 2021 narodila             
dcera Marie (3450 g a 49 cm). Celé rodině přejeme pevné zdraví a Boží požehnání. 
 
 
BŘEZEN 2021 
 
Paměť jsme my 
Čtení pomáhá s problémy 
Budeme mít zvířátko - veterinářka radí 
Velikonoční dílna (v případě, že nebude možná prezenční forma, chystáme náhradní           
online variantu) 
 
 
 
 
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: 28.02. 2021 

                                                                                                                                Uzávěrka příštího čísla: 20. 03. 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 
                                                                                                                        Odborné korektury: Mgr. Iva Vojkůvková 
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