


PODROBNÝ PROGRAM NA LEDEN

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.

23. 12. 2022 - 2. 1. 2023

Vánoční prázdniny

KRC Sedmikráska má zavřeno.

Úterý 3. 1.

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 1. ledna 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 2. ledna 2023 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
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Středa 4. 1.

Coworking

Od 11.00 do 13.00 hodin. Je třeba se přihlásit do úterý 3. ledna 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: Keramická mýdlenka

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 1. ledna 2023 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Čtvrtek 5. 1.

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 4. ledna 2023 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Sedmikráska u plotny: Vietnamská kuchyně

Od 10.00 do 12.00 hodin pod vedením profesionálního kuchaře
Bohumila Hatáka.
Objevujte s námi tajemství mezinárodní kuchyně a kouzlo světových jídel
v obnoveném cyklu kulinářských dostaveníček. Poznejte, ochutnejte a
inspirujte se charakterem vietnamské kuchyně. Kromě výborného oběda
přímo na místě dostanete domů i vytištěný recept. Hlídání dětí je
zajištěno. Je třeba se přihlásit nejpozději do úterý 3. ledna přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Hradí se vstupné: 120
Kč za oběd + pobytné (nečlen/ka 50 Kč, člen/ka 30 Kč, člen/ka Plus 0
Kč). Hlídání dětí zajištěno.
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Pondělí 9. 1.

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 10. 1.

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 8. ledna 2023 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Malovánky: Sněhulák

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 9. ledna 2023 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
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Středa 11. 1.

Coworking

Od 11.00 do 13.00 hodin. Je třeba se přihlásit do úterý 12. ledna 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.

Zamysleme se nad vlastními emocemi

Od 16.00 do 18.00 hodin beseda s Mgr. Ludmilou Valešovou,
speciální pedagožkou
Myslíte si, že emoce se dělí na dobré a špatné? A když pocítíte nějakou
„méně“ vhodnou, umíte ji pouze potlačit v sobě nebo vyjádřit ven? A víte,
jaké dovednosti žijí v našich emocích? Přijďte sdílet své zkušenosti nebo
se dozvědět něco o emocích i o sobě. Je třeba se přihlásit nejpozději
do pondělí 9. ledna 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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Čtvrtek 12. 1.

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 11. ledna 2023 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Povídání s dulou

Od 10.00 do 12.00 hodin beseda s Mgr. Lucií Podhrázskou Duškovou,
certifikovanou dulou České asociace dul
Budeme si povídat o těhotenství, porodu a šestinedělí. Jak prožít vědomé
těhotenství a porod? Jak se na porod připravit? Podle čeho vybírat
vhodné místo pro porod? Kde a jak se rodí? Je porodní přání běžná věc?
Jak ho sestavit? Jakou roli hraje u porodu dula a jakou otec? Nejen tyto,
ale i mnohé další otázky si společně zodpovíme. Je třeba se přihlásit
nejpozději do středy 11. ledna 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 15. 1.

Krtek a zima

Od 16.00 do 17.00 hodin, jídelna CZŠ.
Program pro nejmenší z cyklu „Krtkův rok“ zajišťuje Středisko
ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER.
Co se skrývá v „Zimním kufříku“? Děti společně objevují věci související s
chováním lidí i živočichů v tomto ročním období. Při společné dramatizaci
stavby sněhuláka se seznámí s koloběhem vody v přírodě, zatančí si jako
sněhové vločky, zahrají si na zimní spáče i nespáče a dozví se, jaká
potrava je vhodná do ptačího krmítka. Nakonec se stanou detektivy a
rozluští, kdo se prošel po zasněžené louce. Stopy si také natisknou. Je
třeba se přihlásit nejpozději do čtvrtka 12. ledna přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. Hradí se jednotné
vstupné: děti (od 3 let) i dospělí 60 Kč.
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Pondělí 16. 1.

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 17. 1.

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 15. ledna 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 16. ledna 2023 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
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Středa 18. 1.

Coworking

Od 11.00 do 13.00 hodin. Je třeba se přihlásit do úterý 17. ledna 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: Sněhová vločka z korálků

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 15. ledna 2023 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Čtvrtek 19. 1.

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 18. ledna 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.

Maminec

Od 14.00 hodin v KRC Sedmikráska. Setkání s tvorbou programu.
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Pondělí 23. 1.

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 24. 1.

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 22. ledna 2023 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Malovánky: Krmelec

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 23. ledna 2023
přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
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Středa 25. 1.

Coworking

Od 11.00 do 13.00 hodin. Je třeba se přihlásit do úterý 24. ledna 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.

Výlet do Kyrgyzstánu

Od 16.00 do 18.00 hodin cestopisné pásmo Mgr. Štěpánky Potočkové
s obrázky, promítáním a vyprávěním.
Podíváme se do hornaté střední Asie. Navštívíme hlavní město Bishkek,
vydáme se odtud do hor a projdeme se kolem jezer v jeho okolí. Na závěr
zavítáme i do Istanbulu. Je třeba se přihlásit nejpozději do pondělí 23.
ledna 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 26. 1.

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 25. ledna 2023 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Busy bags

Od 10.00 do 12.00 hodin workshop s Mgr. Ludmilou Valešovou.
„Busy bags“ neboli pytlíkové aktivity se hodí všude tam, kde je potřeba
alespoň na chvíli zabavit děti - doma, při cestování, v čekárně u lékaře...
Přijďte si společně vyrobit několik drobných, snadno přenosných her či
didaktických pomůcek pro děti od 2 do 5 let. Pomůcky jsou zajištěny. Je
třeba se přihlásit nejpozději do úterý 24. ledna 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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Sobota. 28. 1.

Ruční práce: Pletená čelenka

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 26. ledna 2023 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.

Pondělí 30. 1.

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 31. 1.

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 29. ledna 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 30. ledna 2023 přes:
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
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GDPR

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

FINANČNÍ PODPORA

12




