PODROBNÝ PROGRAM NA ZÁŘÍ

Na 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.

1. 9. - 7. 9.
KRC Sedmikráska má z provozních důvodů zavřeno. DK Klubíčko začíná
běžný provoz od 2. září.

Čtvrtek 8. 9.

Den otevřených dveří
Od 9.00 do 17.00 hodin.
Přijďte si prohlédnout prostory rodinného centra a seznámit se s jeho
činností. Využijte možnosti včas se přihlásit na atraktivní jazykové a další
kurzy (omezený počet míst!) a vybrat si z pestré programové nabídky na
školní rok 2022/2023. Pro děti je k dispozici naše dobře vybavená herna,
pro všechny návštěvníky malé občerstvení. Můžete si u nás také
vlastnoručně vytvořit drobnou dekoraci. Těšíme se na vás!

Pondělí 12. 9.
Kavárnička (nejen) pro dříve narozené
Od 8.30 do 10.00 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 13. 9.
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 12. září 2022 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Středa 14. 9.
Coworking
Od 11.00 do 13.00 hodin. Je třeba se přihlásit do úterý 13. září 2022
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.

Vyšetření paměti v lékárnách
Od 16.00 do 18.00 hodin, přednáška PharmDr. Zuzany Chrtkové.
Hlavními tématy budou:
●

průběh vyšetřování paměti v lékárnách

●

důležitost včasného záchytu Alzheimerovy nemoci a dalších

kognitivních poruch
●
Je

pomoc rodinám pečujícím o pacienta s demencí
třeba

se

přihlásit

nejpozději

do

pondělí

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

12.

Hradí

se

září

přes:

vstupné:

nečlen/ka 100 Kč, člen/ka 80 Kč, člen/ka Plus 50 Kč, studenti a
senioři 50 Kč. Hlídání dětí zajištěno.
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Čtvrtek 15. 9.
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
14.
září
2022
přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

První pomoc u dětí
Od 10.00 do 12.00 hodin, přednáška Mgr. Kláry Václavíkové s
praktickými ukázkami.
Dozvíme se:
●

jak ošetřit akutní stavy – krvácení, zlomeniny, zástavu dechu

●

jak reagovat při neúrazových stavech, jako je např. úpal, úžeh,

průjem a zvracení
●

jak provádět neodkladnou resuscitaci

●

jak vybavit domácí lékárničku

Je

třeba

se

přihlásit

nejpozději

do

pondělí

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

12.

Hradí

se

září

přes:

vstupné:

nečlen/ka 100 Kč, člen/ka 80 Kč, člen/ka Plus 50 Kč, studenti a
senioři 50 Kč. Hlídání dětí zajištěno.
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Sobota 17. 9.
Ruční práce: Bambulkový kobereček
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 Mgr. Jana
Koutníková. Je třeba se přihlásit do čtvrtka 15. září 2022 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Zelená burza
v rámci akce Zažít město jinak
sobota 17. září 2022, 14.00 - 19.00 hodin, Tomkova ulice
KRC Sedmikráska bude i letos se svým "zeleným" stolečkem součástí
této akce. Urodilo se vám všeho až moc a vy si kladete otázku, jak
naložit s přebytečnou úrodou? Chcete se podělit o semínka, cibulky,
odnože a řízky pokojových květin? Máte doma navíc misky, květináče,
vázičky či zahradní dekorace?
Vše můžete věnovat Sedmikrásce – během pátečního dopoledne 16.
září přinést do centra, nebo donést během sobotní akce přímo k našemu
stolečku. Živé exempláře, prosím, označte lístečkem s názvem a krátkým
návodem na pěstování. Všem dárcům předem srdečně děkujeme.
Těšíme se na všechny zájemce "o zelené poklady". Můžete si je odnést
zdarma, případně drobným finančním příspěvkem podpořit činnost
našeho centra. Pro děti máme u stánku připraveny doprovodné
aktivity, pro všechny zájemce pak informace o našem programu.
Více o projektu: https://zazitmestojinak.cz/.

Pondělí 19. 9.
Kavárnička (nejen) pro dříve narozené
Od 8.30 do 10.00 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.

Maminec
Od 14.00 hodin v KRC Sedmikráska. Setkání s tvorbou programu.
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Úterý 20. 9.
Malovánky: Podzimní jablíčka
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 19. září 2022 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Středa 21. 9.
Coworking
Od 11.00 do 13.00 hodin. Je třeba se přihlásit do úterý 20. září 2022
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.

Domácí mazlíčci a těhotenství
Od 16.00 do 18.00 hodin, přednáška MVDr. Terezy Křížové.
Čekám miminko a mám doma zvíře. Nemůžu od něj "něco chytit" a
miminko tak ohrozit? Na to se možná ptáte, pokud plánujete rodinu a
zároveň máte nějakého domácího mazlíčka. Pojďme si říci, které infekce
představují riziko a jak se před nimi chránit. Probereme i téma
bezpečnosti potravin. Vše srozumitelnou formou tak, abyste získané
znalosti dokázala využívat v každodenním životě.
Je

třeba

se

přihlásit

nejpozději

do

pondělí

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

19.

Hradí

se

září

přes:

vstupné:

nečlen/ka 100 Kč, člen/ka 80 Kč, člen/ka Plus 50 Kč, studenti a
senioři 50 Kč. Hlídání dětí zajištěno.
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Čtvrtek 22. 9.
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
21.
září
2022
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 25. 9.
Putování za pokladem
Od 14.45 do 16.15 hodin, Šimkovy sady
Zveme rodiny s dětmi v předškolním a mladším školním věku na
zábavné odpoledne s tematickými stanovišti, tentokrát se společně
vydáme do cirkusu. Start je možný kdykoliv mezi 14.45 a 16.15 hod. z
křižovatky u Rotundy. Nebudou chybět drobné odměny za splnění
úkolů na stanovištích.
Vstupné je 20 Kč za dítě starší 2 let. Z organizačních důvodů uvítáme,
když

se

přihlásíte

do

pátku

23.

září

přes:

https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. ale můžete také přijít
bez přihlášení přímo na start.

Pondělí 26. 9.
Kavárnička (nejen) pro dříve narozené
Od 8.30 do 10.00 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.

6

Úterý 27. 9.
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 26. září 2022 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Středa 28. 9.
Státní svátek - KRC Sedmikráska má zavřeno.

Čtvrtek 29. 9.
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
28.
září
2022
přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Terapie psaním aneb Deník jako terapeutický nástroj
Od 10.00 do 12.00 hodin, beseda s Bc. Veronikou Pavlů, DiS.
Vysvětlíme si, k čemu je dobré se z radostí i těžkostí vypsat, a řekneme
si, co vše potřebujeme k tomu, abychom mohli začít psát. Povíme si o
teorii i praxi psaní a jeho rozdělení na veřejné (články a dopisy) a
soukromé (deníkové záznamy).
Je

třeba

se

přihlásit

nejpozději

do

středy

28.

září

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.
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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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