


PODROBNÝ PROGRAM NA PROSINEC

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.

Neděle 27. 11. od 15.00 do 17.00 hodin na Adventní rodinné dílně,
pondělí 28. 11. až čtvrtek 22. 12. v otevírací době centra
a nebo do vyprodání zásob.

Adventní dobročinný trh

Přijďte si užít předvánoční atmosféru a potěšte sebe i své blízké malými
drobnostmi. Ke koupi budou: šité vánoční ozdoby, gelové a sypané svíčky,
květináče zdobené technikou decoupage, háčkované a šité hračky i další
„drobnosti“, klíčenky z dřevěných korálků, jedlé dárky. Vstup volný.
Výtěžek z Adventního dobročinného trhu použijeme na obnovení vnitřního
vybavení KRC Sedmikráska.
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Čtvrtek 1. 12.

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 30. listopadu 2022 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Jak žít ve spokojené rodině
Od 10.00 do 12.00 hodin seminář s Mgr. Klárou Bartoníčkovou,
lektorkou kurzů osobního rozvoje a koučkou.

Společně prakticky prozkoumáme, co můžeme udělat pro spokojenost
vlastní i našich blízkých. Řekneme si, co o spokojenosti ví věda, ale
hlavně budeme hledat tu svoji za pomoci koučovacích karet, diskuze, ale i
práce s tělem. Prostor bude též pro dotazy a sdílení.
Je třeba se přihlásit nejpozději do pondělí 28. listopadu 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.

Neděle 4. 12.

Setkání s Mikulášem a jeho doprovodem
Od 15.00 do 17.00 hodin.

Pro nejmenší děti v doprovodu rodičů jsme připravili oblíbené setkání s
Mikulášem a jeho doprovodem. Akce proběhne ve vnitřním dvoře
budovy CZŠ, ve které sídlí KRC Sedmikráska. Je tedy třeba se teple
obléknout. Balíčky s nadílkou budou zajištěny. Vstupné 20 Kč/rodina.
Je třeba se přihlásit nejpozději do čtvrtka 1. prosince přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Jednotlivé rodiny budou
mít vyhrazeny vlastní čas setkání.
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Pondělí 5. 12.

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 6. 12.

Rehabilitační cvičení (NOVĚ V PROGRAMU)

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 4. prosince 2022 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 5. prosince 2022 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
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Středa 7. 12.

Coworking

Od 11.00 do 13.00 hodin. Je třeba se přihlásit do úterý 6. prosince
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.

Spontánní tanec
Od 17.00 do 19.00 hodin seminář se Silvií Gorroňovou.

Prostřednictvím volného tance se vydejte na cestu k sobě samým.
Odevzdejte se rytmu hudby, vyjádřete, kdo jste - svou krásu a bolest, své
touhy... Hrajte si, radujte se a nechte se inspirovat přirozeným pohybem.
Taneční ani jiné zkušenosti nebo nadání nejsou potřeba. S sebou si
vezměte jen pití, pohodlné oblečení a chuť zkusit něco nového.
Program je určen pro dospělé (od 16 let). Hlídání ani samostatný pobyt
dětí v herně nejsou možné. Děkujeme za pochopení.
Je třeba se přihlásit nejpozději do pondělí 5. prosince 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.

Čtvrtek 8. 12.

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 7. prosince 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.
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Sobota 10. 12.

Ruční práce: Vánoční ozdoby z netradičních materiálů

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. Iveta Pilná. Je
třeba se přihlásit do čtvrtka 8. prosince 2022 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Pondělí 12. 12.

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.

Úterý 13. 12.

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 11. prosince 2022 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Malovánky: Visačky na dárky

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 12. prosince 2022
přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
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Středa 14. 12.

Coworking

Od 11.00 do 13.00 hodin. Je třeba se přihlásit do úterý 13. prosince
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.

Podvečerní keramika: Dokončování a glazování výrobků

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 11. prosince 2022 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
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Čtvrtek 15. 12.

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. prosince 2022 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Spontánní tanec
Od 10.00 do 12.00 hodin seminář se Silvií Gorroňovou

Prostřednictvím volného tance se vydejte na cestu k sobě samým.
Odevzdejte se rytmu hudby, vyjádřete, kdo jste - svou krásu a bolest, své
touhy... Hrajte si, radujte se a nechte se inspirovat přirozeným pohybem.
Taneční ani jiné zkušenosti nebo nadání nejsou potřeba. S sebou si
vezměte jen pití, pohodlné oblečení a chuť zkusit něco nového.
Program je určen pro dospělé s dětmi libovolného věku (lze tančit s
miminky v šátku či zapojit batolata).
Je třeba se přihlásit nejpozději do středy 14. prosince 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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Pondělí 19. 12.

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.

Maminec

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

Úterý 20. 12.

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 18. prosince 2022 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 19. prosince 2022 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
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Středa 21. 12.

Coworking

Od 11.00 do 13.00 hodin. Je třeba se přihlásit do úterý 20. prosince
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.

Předvánoční posezení
Od 16.00 do 18.00 hodin.

Přineste s sebou pár kousků cukroví na ochutnání a nezapomeňte na
dobrou náladu.
Je třeba se přihlásit nejpozději do pondělí 19. prosince přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Hradí se pobytné:
nečlen/ka 50 Kč, člen/ka 30 Kč, člen/ka Plus 0 Kč. Hlídání dětí
zajištěno.

Čtvrtek 22. 12.

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. prosince 2022 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Předvánoční posezení
Od 10.00 do 12.00 hodin.

Přineste s sebou pár kousků cukroví na ochutnání a nezapomeňte na
dobrou náladu.
Je třeba se přihlásit nejpozději do středy 21. prosince přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Hradí se pobytné:
nečlen/ka 50 Kč, člen/ka 30 Kč, člen/ka Plus 0 Kč. Hlídání dětí
zajištěno.
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23. 12. 2022 - 2. 1. 2023

Vánoční prázdniny

KRC Sedmikráska má zavřeno.

GDPR

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

FINANČNÍ PODPORA
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