


Dovolte nám, abychom Vám jménem našeho centra popřáli do nového roku hlavně
pevné zdraví, hojnost Božího požehnání a neochvějnou naději, že tento rok bude lepší,
než byl ten minulý.

Požehnání do nového roku

Milosrdný a dobrý Bože,
ty jsi nám daroval nový rok.
Nové má zvláštní přitažlivost.
Také Ježíš mluvil o novém vínu,
které patří do nových měchů,
o nové smlouvě, kterou s námi uzavírá,
o novém přikázání, které nám dal,
o přikázání lásky.
V novotě se skrývá zaslíbení svobody
a velikosti, otevřenosti a naděje.
Přesto, nové se může rychle stát starým.
Dostane záplaty.
A pak už není skutečně nové.

Požehnej tento nový rok,
aby mě přivedl do nových prostor.
Ať se nově rozzáří původní a nepředstavitelný
jas mé duše.
Ochraňuj toto nové a neporušené ve mně
před veškerým zakalením.
Nedopusť, abych upadl do starých chyb,
ale stvoř ve mně nové věci.

Myslím také na všechny lidi,
kteří se se mnou v novém roce setkají.
Žehnej našim setkáním.
Modlím se za ty, kteří mají strach,
co by mohl nový rok přinést,
kteří mají strach, že ztratí svou práci,
že se nezvládnou postarat o své živobytí,
že nestačí na svůj život.
Naplň jejich srdce důvěrou,
že nejsou ponecháni o samotě,
že o ně pečuješ,
že jim pošleš lidi,
kteří je nasměrují a ochrání.

Žehnej našemu světu,
aby zůstal uchráněn válek a katastrof.
A daruj všem lidem nové srdce,
srdce plné pokoje a lásky.
Amen.

Anselm Grün
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SLOVO NA ÚVOD

Milé Sedmikrásky, milí spolupracovníci, naši přátelé a příznivci,

stojíme na prahu nového roku a vyhlížíme s důvěrou, a někdy také s obavami, co nám
přinese. Velmi záleží na tom, jaké máme za sebou zkušenosti a jaké myšlenky nám
běží hlavou. Většinou si je ani neuvědomujeme, a tak nám může snadno uniknout,
jakou mají sílu. Často totiž spouští emoce, pod jejichž vlivem pak jednáme a vnímáme
realitu kolem nás. Co člověk, to jiné myšlenky, emoce, jiné zkušenosti a potom i jiný
příběh. Neovlivníme tedy příliš to, co nás v životě potká, ale ovlivníme, jak se k tomu
postavíme.
V novém roce proto přeji Vám i Vašim rodinám jasnou mysl plnou pokoje, hodně zdraví,
lásky a Božího požehnání.

Ludmila Valešová

MALÉ OHLÉDNUTÍ

Setkání s Mikulášem

V neděli 5. prosince jsme prožili v Sedmikrásce krásné sváteční odpoledne. Prošli jsme
pohádkově vyzdobeným průjezdem, abychom se mohli setkat s Mikulášem a jeho
pomocníky, čertem a andělem.
Mikuláš byl dobře připraven. Znal nejen všechny Elenčiny hříšky, ale také její dobré
skutky. Když zazpívala písničku, dostala balíček s odměnou. Moc se jí to líbilo, a i my
dospělí jsme byli dojati.

Lenka Zobačová

Děkujeme za krásný zážitek a vždy příjemnou a perfektní organizaci.

Dobroty do mikulášských balíčků nakoupila Ludmila Valešová. Brambory daroval
Smetanův statek, uhlí Iva Vojkůvková.
Balení si vzaly na starost Ludmila Valešová s Janou Koutníkovou. Role Mikuláše se ujal
pan Vítězslav Kutík, anděla ztvárnila Martina Hájková, čerta Matouš Hájek.
Školní dvůr i přilehlý průjezd vánočně vyzdobily Ludmila a Magdalena Valešovy, kterým
vypomohla Jana Koutníková.
Prezence se ujala Iva Vojkůvková. Se závěrečným úklidem jí pomohli Eliška, Roman a
Josefína Meclovi i Jana Koutníková.
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Výchovné otazníky 3

Moc děkuji za seminář s Mgr. Michalem Klapalem na téma PUBERTA, který se
uskutečnil ve středu 15. prosince v Sedmikrásce. Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavých, důležitých a přínosných informací o tom, jak vychovávat puberťáka,
potažmo spoustu rad i pro nás dospělé, jak “vyčistit traumata”, která si táhneme v
zažitých programech ze svého dětství a neradi bychom je dále přenášeli na své děti.
Povídali jsme si také o tom, jaký vliv na výchovu má rodina a jakou měrou se na ní
podílí pedagogové ve škole.

Karolína Šrámková

Předvánoční posezení

Čtvrteční dopoledne bylo jako každý rok věnováno posezení před Vánoci. Tehdy máme
možnost na chvíli usednout, dát si občerstvení v podobě dobrého nápoje, ochutnat
cukroví z jiné kuchyně, a hlavně si popovídat a zjistit, že všude je nějaká vada na kráse.
Děti si hezky pohrají pod dohledem hlídací tety a občas se přijdou podívat, co dobrého
mají maminky před sebou na stole. Nejinak tomu bylo i letos. Účast nebyla velká, ale o
to srdečnější. Ani se nám nechtělo se rozejít, jak jsme si užívaly společný čas, který
nám byl dlouho odpírán.

Eliška Meclová

Děkujeme všem, kteří se na přípravách vánočního dopoledne podíleli.

CO SE CHYSTÁ

Kavárnička (nejen) pro dříve narozené
středy 5., 12., 19. a 26. ledna 2022 od 14.00 do 15.30 hodin

Křesťanské rodinné centrum Sedmikráska, z. s. srdečně zve všechny zájemce na
setkání v rámci Klubu prarodičů a seniorů. S sebou vezměte oblíbený recept nebo něco
na ochutnání. Program bude připravován dle zájmů účastníků. Je vám doma dlouhá
chvíle? Chcete si najít nové přátele? Nemáte si s kým dát šálek kávy nebo čaje a
popovídat si? Rádi se věnujete ručním pracím, rádi tvoříte nebo se dozvídáte něco
nového? Přijďte do naší “kavárničky”. Není nutné se hlásit přes rezervační systém.
Hlídání dětí není zajištěno. Vstupné: Hradí se pouze pobytné: nečlen/ka 40 Kč,
člen/ka 20 Kč, člen/ka Plus 0 Kč.

3



Vaříme s Bazalkou
čtvrtek 6. ledna 2022 od 10.00 do 12.00 hodin
Kurz zdravého vaření s Ing. Hanou Košťálovou

Přijďte ochutnat toto menu:
- čočkovou polévku se zázvorem
- kapustové lasagne s vločkovo-brusinkovou krustou
- zimní salát z červeného zelí s mandarinkami a ořechy
Hradí se vstupné: 150 Kč (100 Kč oběd + 50 Kč poukázka na nákup zboží v
Bazalce Bio) + obvyklé pobytné. Hlídání dětí zajištěno. Je třeba se přihlásit do
středy 5. ledna přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Moje cesta kouče
středa 12. ledna 2022 od 16.00 do 18.00 hodin
seminář s Mgr. Marií Vrzákovou

Co je koučink? Jaký je rozdíl mezi koučováním a dalšími metodami (terapií,
mentorinkem)? Jaké jsou komunikační kanály, se kterými v koučování pracujeme? Co
nabízí a jak pracuje životní kouč? Je třeba se přihlásit do pondělí 10. ledna přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Hradí se vstupné: nečlen/ka 90 Kč,
člen/ka 70 Kč, člen/ka Plus 50 Kč, studenti a senioři 50 Kč. Hlídání dětí zajištěno.

Komentovaná prohlídka Bílé věže s pohádkovou postavou
neděle 16. ledna 2022 od 15.00 do 17.00 hodin

Věž přesně jako z pohádky - tak trošku tajemná, tak trošku kouzelná... zkrátka taková,
jakou ji neznáte! Přijďte se projít věží společně s pohádkovou postavou. Sraz ve 14.45
hodin před Informačním centrem na Velkém náměstí. Hradí se vstupné: děti 3-15
let 50 Kč, dospělí 60 Kč. Je třeba se přihlásit do pondělí 10. ledna přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
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Doplňky stravy v celostním pohledu na zdraví
středa 19. ledna 2022 od 16.00 do 18.00 hodin
online přednáška s PharmDr. Lucií Krausovou, Ph.D.

Co jsou doplňky stravy? Za jakých okolností je potřebujeme a co od nich můžeme
očekávat? Vstupné: nečlen/ka 60 Kč, člen/ka 45 Kč, člen/ka Plus 30 Kč, studenti a
senioři 30 Kč. Je třeba se přihlásit do pondělí 17. ledna přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Vstupné prosím uhraďte do úterý
18. ledna na účet KRC Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100). Do zprávy
pro příjemce napište své příjmení/DOPLŇKY. Poté vám přijde na váš e-mail odkaz k
přihlášení na přednášku.

Systém asistovaného hubnutí
čtvrtek 20. ledna 2022 od 10.00 do 12.00 hodin
seminář s Lenkou Náměstkovou, DiS.

Chcete se dostat po Vánocích do kondice? Nevíte si rady, jak zdravě snížit váhu a
získat více energie? Co znamená Systém asistovaného hubnutí a proč je to dieta 21.
století? Je třeba se přihlásit do středy 19. ledna přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Hradí se vstupné: nečlen/ka 90 Kč,
člen/ka 70 Kč, člen/ka Plus 50 Kč, studenti a senioři 50 Kč. Hlídání dětí zajištěno.

Dětský spánek
čtvrtek 27. ledna 2022 od 10.00 do 12.00 hodin
beseda s Nikolou Kopeckou, poradkyní dětského spánku, lektorkou nošení dětí

Hlavními tématy budou:

● nejčastější mýty o dětském spánku
● samostatné usínání miminka
● dopady “vyplakávání” miminek a spánkového tréninku
● prostor pro dotazy účastníků

Je třeba se přihlásit do středy 26. ledna přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Hradí se vstupné: nečlen/ka 90 Kč,
člen/ka 70 Kč, člen/ka Plus 50 Kč, studenti a senioři 50 Kč. Hlídání dětí zajištěno.
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KLUBY RODIČŮ A PRARODIČŮ

KRC Sedmikráska nabízí všem zájemcům neformální i organizovaná setkávání. Je to
dobrovolná platforma vhodná ke sdílení zkušeností a osvědčených postupů ve výchově,
vzdělávání nebo při řešení problémů v rodinách.

Klub rodičů se specifickými potřebami:
čtvrtek 9.00 – 12.00

Klub rodičů kojenců a batolat:
pondělí 9.30 – 12.00
úterý 10.00 – 12.00
čtvrtek 10.00 – 12.00

Klub rodičů předškolních a školních dětí:
středa 16.00 – 18.00 (2x měsíčně)

Klub prarodičů a seniorů:
středa 14.00 – 15.30
pátek 9.00 – 10.00

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 Ludmily 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

Pro účast na všech prezenčních aktivitách je nutné dodržovat aktuální opatření MZČR,
jejichž znění naleznete na: https://koronavirus.mzcr.cz/, případně přímo pro mateřská
centra na https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/materska-centra-ddm.

Členství a členský příspěvek

Chcete získávat pravidelně informace o dění, čerpat členské výhody, ale mít také
možnost podílet se na chodu KRC Sedmikráska? Neváhejte a hlaste se u provozní či
předsedkyně, které s Vámi vyplní kartu členky a také souhlas se zpracováním osobních
údajů. Formulář bude ke stažení na našem webu nebo ho můžete osobně vyplnit v
KRC.

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.

Vstupné na přednášky

Ve školním roce 2021/2022 je stanoveno základní vstupné na středeční odpolední a
čtvrteční dopolední přednášky na 90 Kč (nečlen/ka). Při Standardním členství činí
vstupné 70,- Kč a při Členství Plus pak 50 Kč. Slevu také poskytujeme oproti předložení
vhodného průkazu studentům do 26 let a seniorům nad 65 let, ti zaplatí 50 Kč. V ceně
je pobytné, hlídání dětí, drobné občerstvení a přispíváte samozřejmě také na odměnu
pro lektora.

Na Cvičeníčko, Zpívánky, Malovánky a Pilates je možné si zakoupit permanentku 10
vstupů + 1 zdarma. Cena 400 Kč nečlen/ka, resp. 200 Kč člen/ka. Úhrada nejpozději
den před první lekcí na účet KRC Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100). Do
zprávy pro příjemce napište své příjmení/permanentka.
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Coworking v KRC Sedmikráska

KRC Sedmikráska stále nabízí sdílený prostor pro samostatnou práci. Kdy? Ve středu
10.00 – 12.00 hodin. V rámci „coworkingového centra“ si rodič může rezervovat
pracovní místo, zapůjčit si notebook (nebo si přinést vlastní), připojit se k internetu,
pracovat, podnikat, vyřizovat, občerstvit se (káva, čaj), zatímco o dítě bude pečlivě
postaráno ve vedlejší herně, kde bude s hlídací tetou.
Je třeba se přihlásit do úterý před plánovanou rezervací, a to přes
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

CENA za hodinu bez hlídání dětí: nečlen/ka 100 Kč, člen/ka 90 Kč, člen/ka Plus 70
Kč.
CENA za hodinu s hlídáním dětí: nečlen/ka 160 Kč, člen/ka 150 Kč, člen/ka Plus -
130 Kč.

Úhrada nejpozději den před plánovanou rezervací na účet KRC Sedmikráska (č. účtu:
KB 43-3453310267/0100). Do zprávy pro příjemce napište své příjmení/ coworking.
Lze uhradit i v hotovosti na místě.

Rezervační systém

Na naše programy se hlaste přes rezervační systém na webu:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Akce se budou konat při přihlášení minimálně 4 účastníků.

Kurzy ve II. pololetí

Kurzy jazyků pro dospělé budou pokračovat i ve druhém pololetí. Již od 10. ledna je
možné se připojit k novému cyklu Tanců s dětmi v šátku. Před zápisem do kurzů je
možné přijít na ukázkovou hodinu a k pravidelné docházce se zapsat až po jejím
absolvování. Na začátku března plánujeme otevřít středeční šití. Na webu KRC
Sedmikráska se koncem ledna objeví přihláška do kurzů pro období únor až červen
2022. Členkám KRC Sedmikráska a stávajícím kurzistkám pošleme přihlášku e-mailem.

Pro rodiče s miminky od ukončeného šestinedělí, kteří se rádi hýbou, je určen kurz
Tanec v šátku - probíhá 1x za týden v pondělí, 9.30 - 10.30 hodin. Cena: 700 Kč/
členka, 900 Kč/ nečlenka. Hlídání dětí není zajištěno. V novém roce odstartuje cyklus 7
lekcí v pondělí 10. ledna.
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DK Klubíčko

Ve školním roce 2021/2022 organizujeme ve spolupráci s Církevní mateřskou školou v
prostorách KRC Sedmikráska a školní družiny Základní církevní školy dopolední
program pro děti od 2 let bez doprovodu rodičů DK Klubíčko. Provoz bude probíhat v
pondělí až pátek od 7.30 do 12.30 hodin (změna vyhrazena). Cena 1 500 Kč za měsíc,
pro sourozence sleva. Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity (10 dětí). Hlavním
smyslem programu, který probíhá pod vedením zkušených lektorek, je podpora rozvoje
poznávacích a komunikačních schopností dítěte. V případě zájmu se obraťte na
předsedkyni KRC Mgr. Ludmilu Valešovou, tel: 775 989 270, mail:
sedmikraskahk@volny.cz. Přihláška je ke stažení na našich webových stránkách.

PODĚKOVÁNÍ

Na tomto místě bychom rádi poděkovali studentům z 1. A Gymnázia J. K. Tyla a jejich
třídnímu učiteli Mgr. Tomáši Kotlerovi za organizaci předvánoční sbírky. Díky ní se děti z
DK Klubíčko mohly radovat z nových hraček, knížek i her. Milého překvapení si velmi
vážíme.

Při příležitosti odchodu do nového zaměstnání patří naše velké poděkování paní
učitelce z DK Klubíčko Ditě Balcarové. Ještě jednou děkujeme za všechno, co děti
naučila, za její profesionální a zároveň svěží přístup k práci. Přejeme jí pevné zdraví,
pohodu a spokojenost jak v soukromém, tak i pracovním životě.
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ZAUJALO NÁS

Tříkrálový koláč
Ve Francii si začátek roku neumí představit bez tzv. „Galette des Rois“ neboli
Královského koláče. Dozlatova upečený koláč z listového těsta se sladkou
marcipánovou náplní se na Tři krále připravuje již po staletí. Ke koláči neodmyslitelně
patří papírová koruna a podle tradice se vždy dovnitř koláče zapeče porcelánová
figurka. Ten, kdo dostane kus koláče právě s figurkou, se stane králem a příští rok má
navíc obstarání koláče na starosti. I když se v našich končinách podobné zvyky
netradují, těší se koláč stále větší oblibě a každoročně si na něm pochutnává stále více
Čechů. Příprava je totiž opravdu rychlá a zvládne ji i začátečník.

Recept

Ingredience:
500 g listového těsta
½ změklého másla
½ hrnku krupicového cukru
2 vejce
80 g (10 PL) mletých mandlí
1 lžička mandlového likéru (Amaretto)
porcelánová figurka
1 vejce na potření

Postup:
1. V míse utřete máslo s cukrem do pěny. Dvě vejce lehce prošlehejte a pomalu
zašlehejte k máslu s cukrem. Do směsi přidejte mleté mandle, likér a ušlehejte na
hustou krémovou směs.
2. Listové těsto rozdělte na poloviny a z každé vyválejte kolo o průměru cca 30 cm. Aby
byl koláč pravidelně zaoblený, vyřežte do těsta kruhy podle kulaté pečící formy.
3. Jeden kruh položte na plech vyložený pečícím papírem a doprostřed rozetřete
mandlový krém (nezapomeňte do něj schovat figurku). 2 až 3 centimetry od okraje
nechejte volné a potřete je vodou nebo mlékem. Nakonec překryjte druhou plackou a
kraje přimáčkněte.
4. Troubu předehřejte na 180 °C a koláč potřete po celé ploše zbylým vejcem. Ostrým
nožem koláč ozdobte vzorem podle vaší fantazie a propíchněte na několika místech
špejlí nebo vidličkou. Pečte 25–30 minut, dokud hezky nevyběhne a nebude zlatavý.

Jak správně servírovat?

1. Koláč položte na stůl a nejmladšího člena rodiny pošlete pod stůl.
2. Koláč nakrájejte na tolik dílů, kolik je v místnosti osob.
3. Jakmile nachystáte kousek koláče, oznamte to dítěti pod stolem. To pak určí, kdo
danou porci dostane.
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4. Pak se opatrně pusťte do koláče. Ten, kdo ve své porci objeví zapečenou figurku, je
korunován králem nebo královnou a celý den si může cokoliv přát. Ostatní členové
rodiny by měli vyslovená přání splnit.

Zdroj: www.tescoma.cz
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