


 
 
PF 2021 
 
Můžeme mít tisíce přání, tužeb a snů, ale jen zdraví, štěstí, láska a přátelství dávají               
smysl našim dnům. Ať jsou spokojenost, radost, víra a naděje po celý rok 2021 nablízku               
Vám všem. 
 
 
 
SLOVO NA ÚVOD   
 
Milé Sedmikrásky, maminky, tatínkové, děti a naši milí příznivci,  
 
i když se stále nemůžeme potkat osobně, připravili jsme pro Vás pestrý program.             
Nebuďte sami a přijďte se potkat online. Dozvíte se, jak přežít školu na dálku nebo jak                
upéci svůj první kváskový chléb, co by mohlo být tříkrálové obdarování a také mnoho              
zajímavého o svých emocích. Těšíme se na Vás i na Vaše děti. 
 
Za Výkonný výbor KRC Sedmikráska  

                                                                                                             Lída Valešová 
 
  
  
 
MALÉ OHLÉDNUTÍ 
  
 
Setkání s Mikulášem 
 
V sobotu 5. prosince 2020 navštívil Sedmikrásku Mikuláš s družinou. Z důvodu vládních             
nařízení se nemohl konat tradičně uvnitř, s úkoly a tvořením, ale i venku byla atmosféra               
báječná. Mikuláš děti pokáral i pochválil, nadělil jim ovoce, sladkosti, malý dáreček a             
uhlík pro připomenutí slibu čertovi, že se obdarovaný polepší. Ani letos si čert nikoho do               
pekla neodnesl. Tak příští rok opět. Těšíme se.  
   

                                                                 Herbík a Rozárka Rősslerovi s maminkou 

  

 

1 



  

Duchovno s P. Marianem Benkem online 
 
V rámci programu Duchovno jsme se ve čtvrtek 17. prosince 2020, byť jen na dálku,               
sešli opět s P. Marianem Benkem. Duchovní rozjímání ztišilo naše duše rozhárané            
přípravou na svátky, společný zpěv nás postupně naladil už na vánoční notu. Duchovní             
program se těší přízni našich členek i příznivců, a proto ho budeme ve spolupráci s               
Farností Nechanice připravovat i nadále. 

redakce 
 
 

Pilates s Dášou 

Všechny zájemkyně, které se chtěly v předvánočním shonu zdravě protáhnout, měly           
tuto možnost i v prosinci. V pohodlí domova, pod vedením zkušené, trpělivé a vstřícné              
lektorky Dáši Bursové, si narovnaly záda shrbená pod tíhou příprav na blížící se svátky.              
V době koronavirové se stalo Pilates jednou z nejoblíbenějších online aktivit. O tom             
svědčí i fakt, že se cvičenky sešly na dálku i pár dní před Štědrým dnem. Na další                 
cvičební lekce se můžeme těšit opět v novém roce. Připojte se každou středu v              
podvečer! 

                                                                                                                            redakce 

 
 
Předvánoční posezení  
 
KRC Sedmikráska nabízí svůj program už dvacátým prvním rokem. A každé Vánoce            
nabízí setkání všem zájemcům. Nejinak tomu bylo i letos. Ale protože právě letos je              
všechno úplně jinak, než jsme zvyklí, byla jsem hodně zvědavá, jak to všechno             
dopadne. Ve čtvrtek 17. prosince dopoledne jsem seděla v kanceláři, vedle v herně bylo              
slyšet děti a paní učitelky z Klubíčka zpívat koledy a já jsem měla chvilku pro sebe a                 
vzpomínala jsem na minulé roky. Na všechny maminky, tatínky a jejich děti, na babičky              
i dědy a ostatní, kteří kdy do Sedmikrásky na předvánoční posezení dorazili.            
Vzpomínala jsem na jejich příběhy, ať už veselé nebo na ty, které nutily k zamyšlení. A                
z toho mého přemýšlení mě vyrušil zvonek a pak ještě jeden. Zůstaly jsme nakonec v               
kanceláři, tři velké holky a jedna malinká. Nad kávou, čajem a cukrovím jsme si              
povídaly, jak jde život. A jak jsou nám tato setkávání drahá a jak nám chyběla. 

                                                                            Lída Valešová 
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CO SE CHYSTÁ  
 
Duchovní rozjímání: Tříkrálové obdarování 
Čtvrtek 7. ledna od 17.00 hodin online.  
Krátké povídání a zamyšlení s P. Prokopem Brožem. Kdo koho u jesliček            
obdaroval? Umíme chápat svůj život jako dar? Vstupné 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. 
 
 
Workshop: Pečení kváskového chleba  
Čtvrtek 14. ledna od 17.00 hodin online.  
Mluveným slovem i obrazem vás Mgr. Ludmila Valešová provede procesem přípravy a            
pečení kváskového chleba. Vstupné 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.  
 
 
Lednová pohádka s KRC Sedmikráska: O dvanácti měsíčkách 
Neděle 17. ledna 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/. 
 
 
Přednáška: Jak přežít školu na dálku  
Středa 20. ledna 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.  
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Webináře o emocích 
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 info na:           
http://michaelapeterkova.psyx.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. 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 
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INFORMACE, PROSBY, VÝZVY 

Tři králové přijdou a popřejí lidem online 

Pandemie zasáhla i do průběhu tradiční dobročinné Tříkrálové sbírky, a tak po dobu             
trvání 5. stupně PES kolednické skupinky do ulic nevyjdou, protože zdraví koledníků a             
dárců je pro Charitu na prvním místě. O koledu ale lidé nepřijdou. Tři králové dorazí               
mimořádně online a popřejí lidem štěstí, zdraví a dlouhá léta na www.trikralovasbirka.cz            
od 1. až do 24. ledna 2021. Cíl a motto sbírky zůstávají stejné – hlavní je pomoc                 
nemocným a potřebným lidem v nouzi. V případě návratu do 4. stupně PES je většina               
Charit připravena na koledování s rouškami. Už teď se mohou lidé zapojit do akce              
hradecké Charity Zpívejte s námi tříkrálovou koledu.       
(https://www.charitahk.cz/typy-stranek/akce/zpivejte-s-nami-trikralovou-koledu- 
pustte-si-krasna-videa/.) 

Jak darovat online  

Navštivte ONLINE koledu na www.trikralovasbirka.cz a přispějte do ONLINE kasičky.          
Věříme, že vás online koledníci potěší stejně, jako by stáli u vašeho prahu. Až vám               
zazpívají, přehrajte si požehnání od Mons. Josefa Suchára z poutního místa v            
Neratově, stáhněte si dárek a podpořte, prosím, Charitu, která pomáhá nemocným a            
potřebným ve vašem regionu (stačí vyplnit název města, obce nebo PSČ). Pomozte s             
návštěvou ONLINE koledy také svým rodičům a prarodičům. Sdílejte koledu i na            
Facebooku nebo Instagramu jako každý správný KING. 

Koleda u vás v regionu 

Lidé mohou také přispívat do tříkrálových pokladniček na veřejně přístupných místech           
ve svých regionech. U kasiček najdete i dárky od koledníků – cukříky a kalendáříky,              
požehnané křídy nebo samolepky na dveře K+M+B+2021 a také letáček místní Charity            
s informacemi o využití výtěžku Tříkrálové sbírky. V Hradci Králové a okolí je možné              
přinášet dary do pokladničky v sídle Oblastní charity (Komenského 266) a Diecézní            
charity (Velké náměstí 37/46), dále v kostelích, na vybraných obecních úřadech a            
obchodech. Více na www.charitahk.cz.  

Kde sbírka pomůže 

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s           
dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Část              
výnosu bude věnována na humanitární pomoc do zahraničí. 
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Hospicovou péči z výtěžku sbírky podpoří například Charita v Hradci Králové (kamenný            
hospic ve Stěžerách). Na Náchodsku, Orlickoústecku i v dalších regionech z           
darovaných peněz podpoří Charitní pečovatelskou službu, která pomáhá potřebným i v           
době covidové. Část výtěžku půjde také na humanitární projekty na pomoc indickým            
dětem v nouzi, které realizuje Diecézní charita Hradec Králové. 

Každá koruna pomáhá. Děkujeme! 

Do Tříkrálové sbírky je možné přispět také odesláním dárcovské SMS: DMS KOLEDA            
30 (60 nebo 90) na číslo 87 777 (více na www.darcovskasms.cz), finančním darem             
na sbírkový účet číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS 777, nebo sledováním            
Tříkrálového koncertu v neděli 10. ledna 2021 od 18 hodin na ČT 1, na kterém               
vystoupí Anna K., Michal Hrůza, Pokáč a další. Více informací naleznete na            
www.trikralovasbirka.cz, pro náš region pak na https://hk.caritas.cz/trikralova-sbirka/ a        
na https://www.facebook.com/hk.caritas.cz. 

Převzato a upraveno z 
https://hk.caritas.cz/aktualne/tiskove-zpravy/tri-kralove-prijdou-a-popreji-lidem-online/. 

 

 

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. 
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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. 
 
 
VYBRALI JSME PRO VÁS 
 
Tři králové  
 
Mnoho dětí na světě zná příběh o Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Podle legendy             
to byli králové z Východu, v Bibli jsou však nazýváni mudrci, protože byli velmi učení.               
Vyznali se v mnohých vědách i uměních a zřejmě toho hodně věděli o hvězdách. 
Před dvěma tisíci lety tito tři mudrci poznali, možná právě podle hvězd, že na západ od                
jejich království se má brzy narodit nový a velmi mocný král. Mudrci se mu chtěli               
poklonit a přinést mu dary. Naložili proto největší drahocennosti své doby – zlato,             
kadidlo a myrhu - na velbloudy a slony a vydali se na dalekou cestu. Ve dne pražilo                 
horké slunce, karavana proto putovala i v noci a mudrci hledali cestu podle postavení              
hvězd na noční obloze. 
Nová hvězda, která oznamovala narození velkého krále, zazářila náhle velmi jasně nad            
velikým městem Jeruzalémem, jako by je vedla. Tři mudrci se zaradovali, vstoupili do             
města a spatřili jeho nádherné domy a paláce. Domnívali se, že právě v nich by mohli                
narozeného krále najít. Hvězda však nezůstala stát, ale vedla je dál. Opustili tedy             
Jeruzalém a v něm i zlého krále Heroda. Ten byl jejich příchodem velmi znepokojen, a               
jakmile zaslechl, že hledají nového krále, začal okamžitě přemýšlet o tom, jak se ho              
zbavit. Mudrci mezitím putovali dál za hvězdou. Vedla je k městu Betlému. 
Ale i Betlém zanechali za sebou. Hvězda, která je až dosud vedla, se totiž zastavila až                
v polích za městem. Zářila nad místem, kde Josef s Marií našli útočiště a kde teď                
společně opatrovali narozeného Ježíše. Kašpar, Melichar a Baltazar byli u cíle. Vešli            
dovnitř, do obyčejné stáje, padli na zem a klaněli se maličkému dítěti v jeslích, protože               
věřili, že bude velikým králem. Předložili mu své vzácné dary a velmi se radovali. 
Plni této radosti se pak vraceli do svých domovů, do Núbie, do Tarsu a do Sáby.                
Chystali se vyprávět o novém králi, který se právě narodil a kterému se přišli poklonit.               
Králi Herodovi však zprávu nepodali. Ve snu se jim totiž zjevil anděl a dal jim pokyn,                
aby se do své země vrátili jinou cestou. 
* Hvězdy jsou krásné a tajemné, proto je lidé už po tisíce let studují. Znáš nějaká                
souhvězdí a najdeš je na noční obloze? 
Převzato z deti.vira.cz. 
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Slavnostní požehnání 
 
Bůh, pramen veškerého požehnání, 
ať vám dá svou milost, chrání vás po celý rok a ať vám žehná.  
 
Ať střeží neporušenost vaší víry, 
trpělivost naděje a velkodušnost lásky, abyste vytrvali až do konce.  
 
Ať vždycky vyslyší vaše prosby, dá vašim dnům svůj řád a mír a vede vás po cestě                 
spásy. 
 
Amen 
Zdroj: m.liturgie.cz/misal  
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ÚNOR 2021 
 
O lidských emocích - pokračování série webinářů 
Masopustní hledačka 
Jak se dostat do kondice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 31.12 2020 

                                                                                                                                Uzávěrka příštího čísla: 20. 01. 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 
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