


PODROBNÝ PROGRAM NA BŘEZEN

Na Rehabilitační cvičení, Zpívánky, Malovánky, Pilates a Kavárničku je
možné si zakoupit permanentku 10 vstupů + 1 zdarma. Cena 500 Kč
nečlen/ka, resp. 300 Kč člen/ka, 0 Kč člen/ka (členství Plus). Úhrada nejpozději
den před první lekcí na účet KRC Sedmikráska (č. účtu: KB
43-3453310267/0100). Do zprávy pro příjemce napište své
příjmení/permanentka.

Středa 1. 3.

Coworking

Od 13.00 do 15.00 hodin. Je třeba se přihlásit do úterý 28. února 2023
přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. CENA za hodinu
bez hlídání dětí: nečlen/ka 100 Kč, člen/ka 80 Kč, člen/ka Plus 50 Kč.
CENA za hodinu s hlídáním dětí: nečlen/ka 120 Kč, člen/ka 100 Kč,
člen/ka Plus - 70 Kč.

Odpolední výtvarná dílna: Drhaný šperk

Od 16.00 do 18.00 hodin. Pomůcky zajištěny. Vstupné: nečlen/ka 100 Kč,
člen/ka 80 Kč, člen/ka Plus 60 Kč. Vstupné pro tvořící děti je poloviční.
Hlídání mladších dětí je zajištěno. Lektorka Mgr. Lenka Janelová. Je třeba
se přihlásit do neděle 26. února 2023 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
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Čtvrtek 2. 3.

Pilates

Od 9.00 do 9.45 hodin. Hlídání dětí je zdarma. Vstupné: nečlen/ka 50 Kč,
člen/ka 30 Kč, člen/ka Plus 0 Kč, případně permanentka 10+1. Je třeba
se přihlásit do středy 1. března 2023 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Promítání dokumentárního filmu Svobodné děti
Od 10.00 do 12.30 hodin v KRC Sedmikráska.

Jak vypadá život dětí, které dostanou větší svobodu ve svém životě a
vzdělávání? Co se děje ve školách, kde hodiny nejsou povinné? Je
možné rozšířit respektující výchovu i do oblasti vzdělávání? Může vůbec
vzdělávání založené na dobrovolnosti fungovat? Na tyto a mnoho dalších
otázek odpovídá unikátní dokumentární film Svobodné děti, který vypráví
příběhy českých rodin a škol na cestě za větší svobodou v životě i
vzdělávání dětí. Dokument není volně dostupný, promítáme ho v rámci
komunitního sdílení. Je třeba se přihlásit nejpozději do pondělí 27.
února přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Hradí se
pouze pobytné: nečlen/ka 50 Kč, člen/ka 30 Kč, člen/ka Plus 0 Kč.
Hlídání dětí zajištěno.

Pondělí 6. 3.

Kavárnička (nejen) pro dříve narozené

Od 9.00 do 11.00 hodin. Otevřené setkání v rámci Klubu prarodičů a
seniorů. Program bude přizpůsoben dle zájmů účastníků. Není nutné se
hlásit přes rezervační systém. Hlídání dětí není zajištěno. Vstupné: Hradí
se pouze pobytné – nečlen/ka 50 Kč, člen/ka 30 Kč, člen/ka Plus 0 Kč.

2

https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.


Úterý 7. 3.

Rehabilitační cvičení

Od 9.00 do 9.45 hodin. Hlídání dětí je zdarma. Vstupné: nečlen/ka 50 Kč,
člen/ka 30 Kč, člen/ka Plus 0 Kč, případně permanentka 10+1. Můžete si
přijít zacvičit osobně nebo se připojit online.
Je třeba se přihlásit do neděle 5. března 2023 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Malovánky: Sněženky

Od 10.00 do 10.45 hodin. Pro rodiče s dětmi od 2 let. Pomůcky zajištěny.
Vstupné: nečlen/ka 50 Kč, člen/ka 30 Kč, člen/ka Plus 0 Kč, případně
permanentka 10+1. Je třeba se přihlásit do pondělí 6. března 2023
přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Středa 8. 3.

Coworking

Od 13.00 do 15.00 hodin. Je třeba se přihlásit do úterý 7. března 2023
přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. CENA za hodinu
bez hlídání dětí: nečlen/ka 100 Kč, člen/ka 80 Kč, člen/ka Plus 50 Kč.
CENA za hodinu s hlídáním dětí: nečlen/ka 120 Kč, člen/ka 100 Kč,
člen/ka Plus - 70 Kč.

Podvečerní keramika: Závěsná zvonkohra

Od 16.00 do 18.00 hodin. Pomůcky zajištěny. Vstupné: nečlen/ka 100 Kč,
člen/ka 80 Kč, člen/ka Plus 60 Kč. Vstupné pro tvořící děti je poloviční.
Hlídání mladších dětí je zajištěno. Lektorka Mgr. Hana Panchártková. Je
třeba se přihlásit do neděle 5. března 2023 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Poznámka: jedná se o setkání přesunuté z února.
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Čtvrtek 9. 3.

Pilates

Od 9.00 do 9.45 hodin. Hlídání dětí je zdarma. Vstupné: nečlen/ka 50 Kč,
člen/ka 30 Kč, člen/ka Plus 0 Kč, případně permanentka 10+1. Je třeba
se přihlásit do středy 8. března 2023 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Duchovní program

s P. Benkem. Od 10.00 do cca 11.00 hodin.
Hradí se pobytné: nečlen/ka 50 Kč, člen/ka 30 Kč, člen/ka Plus 0 Kč.

Neděle 12. 3.

Ruční práce: Jarní strom (zapichovaný patchwork)

Od 09.00 do 12.00 hodin. Pro děti od 9 let a dospělé. Vstupné: nečlen/ka
100 Kč, člen/ka 80 Kč, člen/ka Plus 60 Kč. Lektorka Denisa Hlubůčková.
Je třeba se přihlásit do čtvrtka 9. března 2023 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Pondělí 13. 3.

Podpůrná skupina při kojení

Od 9.00 do 11.00 hodin. Otevřené setkání v rámci Klubu rodičů se
Zuzanou Kyralovou a Pavlou Froňkovou, laktačními poradkyněmi z
MAMILA, o. z., nabízí podporu všem kojícím matkám nebo těhotným
ženám, které se chtějí na kojení připravit. Program bude připravován dle
zájmů účastnic. Není nutné se hlásit přes rezervační systém. Hlídání dětí
není zajištěno. Vstupné: Hradí se pouze pobytné – ne/členka 50 Kč,
členka 30 Kč, členka Plus 0 Kč.
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Úterý 14. 3.

Rehabilitační cvičení

Od 9.00 do 9.45 hodin. Hlídání dětí je zdarma. Vstupné: nečlen/ka 50 Kč,
člen/ka 30 Kč, člen/ka Plus 0 Kč, případně permanentka 10+1. Můžete si
přijít zacvičit osobně nebo se připojit online.
Je třeba se přihlásit do neděle 12. března 2023 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Zpívánky

Od 10.00 do 10.45 hodin. Pro rodiče s dětmi od 1 roku. Vstupné:
nečlen/ka 50 Kč, člen/ka 30 Kč, člen/ka Plus 0 Kč, případně permanentka
10+1. Je třeba se přihlásit do pondělí 13. března 2023 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
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Středa 15. 3.

Coworking

Od 13.00 do 15.00 hodin. Je třeba se přihlásit do úterý 14. března
2023 přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. CENA za
hodinu bez hlídání dětí: nečlen/ka 100 Kč, člen/ka 80 Kč, člen/ka Plus
50 Kč. CENA za hodinu s hlídáním dětí: nečlen/ka 120 Kč, člen/ka 100
Kč, člen/ka Plus - 70 Kč.

Paměť jsme my
„Vše, co jste se chtěli dozvědět o trénování paměti, ale báli jste se
zeptat.."
Od 16.00 do 18.00 hodin beseda s Mgr. Ludmilou Valešovou.

Zveme vás na osvětovou besedu s certifikovanou trenérkou paměti.
Seznámíte se s tím, jak trénink paměti funguje coby užitečná prevence
proti přirozenému zhoršování paměti, jaké existují typy paměti a jak paměť
trénovat. Dozvíte se, co jsou tzv. mnemotechnické pomůcky. Přesvědčíte
se, že vaše paměť je ještě lepší, než jste si mysleli. Je třeba se přihlásit
nejpozději do pondělí 13. března přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Hradí se pouze
pobytné: nečlen/ka 50 Kč, člen/ka 30 Kč, člen/ka Plus 0 Kč. Hlídání
dětí zajištěno.
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Čtvrtek 16. 3.

Pilates

Od 9.00 do 9.50 hodin. Hlídání dětí je zdarma. Vstupné: nečlen/ka 50 Kč,
člen/ka 30 Kč, člen/ka Plus 0 Kč, případně permanentka 10+1. Je třeba
se přihlásit do středy 15. března 2023 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Sedmikráska u plotny: Postní kuchyně
Od 10.00 do 12.00 hodin pod vedením Ing. Hany Košťálové.

Objevujte s námi tajemství staročeské kuchyně a kouzlo jejích jídel v
obnoveném cyklu kulinářských dostaveníček. Poznejte, ochutnejte a
inspirujte se charakterem postní kuchyně. Kromě výborného oběda přímo
na místě dostanete domů i vytištěný recept. Je třeba se přihlásit do
středy 15. března přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Hradí se vstupné:
150 Kč (100 Kč oběd + 50 Kč poukázka na nákup zboží v Bazalce Bio)
+ obvyklé pobytné. Hlídání dětí zajištěno.

Maminec

Od 14.00 hodin v KRC Sedmikráska. Setkání s tvorbou programu.

Pondělí 20. 3.

Kavárnička (nejen) pro dříve narozené

Od 9.00 do 11.00 hodin. Otevřené setkání v rámci Klubu prarodičů a
seniorů. Program bude přizpůsoben dle zájmů účastníků. Není nutné se
hlásit přes rezervační systém. Hlídání dětí není zajištěno. Vstupné: Hradí
se pouze pobytné – nečlen/ka 50 Kč, člen/ka 30 Kč, člen/ka Plus 0 Kč.
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Úterý 21. 3. - pátek 24. 3.

Bazárek jarního a letního dětského oblečení, obuvi, hraček, knížek…

Příjem věcí: úterý 21. března 2023 od 8.00 do 09.00 hodin a od 15.00
do 18.00 hodin obvyklým způsobem v centru.

Lze také sepsat seznam věcí k prodeji předem doma. Stačí se v době od
7. března 2023 domluvit na vyzvednutí event. zaslání archu k sepsání a
instrukcí.

Prodej věcí: středa 22. března 2023 od 8.00 do 18.00 hodin.

Možnost výhodně prodat a nakoupit jarní a letní dětské oblečení (do vel.
164), dětskou obuv (do vel. 38), hračky, knížky, sportovní potřeby,
těhotenské oblečení a potřeby pro kojení. Objemné věci (kočárky, kola…)
lze nabízet pouze formou písemného inzerátu. Nepřijímáme šatstvo do
charitní sbírky s výjimkou adresné pomoci v rámci projektu Sedmikráska
pomáhá. Manipulační poplatek je 2 Kč za nabízenou věc, z prodaných
věcí si účtujeme 15 %. Výnos bude použit na provoz KRC Sedmikráska.

Výdej neprodaných věcí: čtvrtek 23. března 2023 od 16.00 do 18.00
hodin a pátek 24. března 2023 od 8.00 do 12.00 hodin.

Sobota 25. 3.

Postní duchovní obnova

„Naplnil se čas, přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!" (Mk
1,15)
Od 9.00 do 14.00 hodin postní duchovní ztišení v KRC Sedmikráska a v
kapli CZŠ pod vedením Mgr. Magdaleny Chudíkové.

Duchovní obnova v postní době je pozváním k modlitbě a ztišení před Pánem,
abychom ve světle Jeho lásky mohli poznat své hříchy a přijmout milost
vykoupení, a tak se připravit na letošní Velikonoce. Je třeba se přihlásit do
čtvrtka 23. března přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
Hradí se 120,- Kč (provoz, oběd). Hlídání dětí není zajištěno.
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Pondělí 27. 3.

Podpůrná skupina při kojení

Od 9.00 do 11.00 hodin. Otevřené setkání v rámci Klubu rodičů se
Zuzanou Kyralovou a Pavlou Froňkovou, laktačními poradkyněmi z
MAMILA, o. z., nabízí podporu všem kojícím matkám nebo těhotným
ženám, které se chtějí na kojení připravit. Program bude připravován dle
zájmů účastnic. Není nutné se hlásit přes rezervační systém. Hlídání dětí
není zajištěno. Vstupné: Hradí se pouze pobytné – ne/členka 50 Kč,
členka 30 Kč, členka Plus 0 Kč.

Úterý 28. 3.

Rehabilitační cvičení

Od 9.00 do 9.45 hodin. Hlídání dětí je zdarma. Vstupné: nečlen/ka 50 Kč,
člen/ka 30 Kč, člen/ka Plus 0 Kč, případně permanentka 10+1. Můžete si
přijít zacvičit osobně nebo se připojit online.
Je třeba se přihlásit do neděle 26. března 2023 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Zpívánky

Od 10.00 do 10.45 hodin. Pro rodiče s dětmi od 1 roku. Vstupné:
nečlen/ka 50 Kč, člen/ka 30 Kč, člen/ka Plus 0 Kč, případně permanentka
10+1. Je třeba se přihlásit do pondělí 27. března 2023 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
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Středa 29. 3.

Coworking

Od 13.00 do 15.00 hodin. Je třeba se přihlásit do úterý 28. března
2023 přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. CENA za
hodinu bez hlídání dětí: nečlen/ka 100 Kč, člen/ka 80 Kč, člen/ka Plus
50 Kč. CENA za hodinu s hlídáním dětí: nečlen/ka 120 Kč, člen/ka 100
Kč, člen/ka Plus - 70 Kč.

Mezikulturní dialog – Síla gesta
Od 16.00 do 18.00 hodin interaktivní a interkulturní beseda s Mgr.
Anastasií Martínkovou.

Na příkladu hry Gestofon ze sady her „Děti světa“ se podíváme na
význam vybraných gest napříč kulturami a časem. Je třeba se přihlásit
nejpozději do pondělí 27. března přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Hradí se vstupné:
nečlen/ka 100 Kč, člen/ka 80 Kč, člen/ka Plus 50 Kč, studenti a
senioři 50 Kč. Hlídání dětí zajištěno.

Čtvrtek 30. 3.

Pilates

Od 9.00 do 9.50 hodin. Hlídání dětí je zdarma. Vstupné: nečlen/ka 50 Kč,
člen/ka 30 Kč, člen/ka Plus 0 Kč, případně permanentka 10+1. Je třeba
se přihlásit do středy 29. března 2023 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Valná hromada

Od 10.00 hodin. Setkání určené všem členům a členkám KRC
Sedmikráska, z. s.  Pozvánku s programem obdrží e-mailem.
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GDPR

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

FINANČNÍ PODPORA
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