


PODROBNÝ PROGRAM NA ÚNOR 
 
Úterý 4. 2. 

Zpívánky – Od 10.00 do 10.45 hod. 

Středa 5. 2. 
Dopolední  výtvarná dílna: Drhaný šperk 
Od 10.00 do 12.00 hod. Pomůcky zajištěny. Vstupné: nečlen/ka 70 Kč, člen/ka            
50 Kč, člen/ka Plus 30 Kč. Vstupné pro tvořící děti je poloviční. Hlídání mladších              
dětí je zajištěno. Lektorka Mgr. Lenka Janelová. Přihlášení do pondělí          
3. února 2020 přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system 

 
Podvečerní výtvarná dílna: Vázička - malování na sklo 
Od 16.00 do 18.00 hod. Pomůcky zajištěny. Vstupné: nečlen/ka 70 Kč, člen/ka            
50 Kč, člen/ka Plus 30 Kč. Vstupné pro tvořící děti je poloviční. Hlídání mladších              
dětí je zajištěno. Lektorka Mgr. Jana Koutníková. Přihlášení do pondělí          
3. února 2020 přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system 

 
Čtvrtek 6. 2.  

Vařme jinak - Zima na talíři 
Od 10.00 do 12.00 hodin. Seminář s paní Mgr. Martinou Vrbickou. Naše zimní             
menu začneme fazolovou polévkou a cizrnou na paprice. Jako dezert bude           
podáván císařský trhanec. Je třeba se přihlásit do středy 5. února 2020 přes             
rezervační systém na našem webu. Hradí se vstupné: 100 Kč za porci oběda +              
pobytné (nečlen/ka 40 Kč, člen/ka 20 Kč, člen/ka Plus 0 Kč). Hlídání dětí             
zajištěno. 

 
Úterý 11. 2. 

Malovánky – Valentýnské srdíčko 
Pomůcky zajištěny. Od 10.00 do 10.45 hod. 
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Středa 12. 2. 
Kavárnička (nejen) pro dříve narozené 
Od 10.00 do 12.00 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. Další setkávání se            
plánuje na jednu středu v měsíci a 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/ky 40 Kč, člen/ky 20 Kč. 

 
Soužití dobré a špatné 
Od 16.00 do 18.00 hodin. Copak to lze takto dělit? Možná jste si položili              
podobnou otázku. Beseda má ambici nahlédnout, které významné vztahové         
fenomény umožňují a blokují funkční soužití lidí, jak v kontextu jeho tradičních,            
tak i moderních forem. Pohled přednášejícího, Mgr. Michala Klapala, je zasazen           
do referenčního rámce tradičního etického realismu. Je třeba se přihlásit do           
pondělí 10. února 2020 přes rezervační systém na našem webu. Hradí se            
vstupné: nečlen/ky 90 Kč, člen/ky 70 Kč, člen/ky Plus 50 Kč, studenti a senioři 50               
Kč. Hlídání dětí zajištěno. Akce probíhá v rámci Národního týdne manželství. 
 

Čtvrtek 13. 2. 
Duchovní program s P. Benkem. Od 10.00 do cca 11.00 hod. Od 9.30            
možnost přijmout svátost smíření.  

 
Sobota 15. 2. 

Ruční práce: Zahradní prostírání I. ( příprava materiálu ) 
Od 9.00 do 12.00 hod. Pomůcky zajištěny. Pro děti od 9 let a dospělé. Vstupné:               
nečlen/ka 90 Kč, člen/ka 70 Kč, člen/ka Plus 50 Kč, studenti a senioři 50 Kč.               
Lektorka Mgr. Iveta Pilná. Přihlášení do čtvrtka 13. února 2020 přes:           
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system 

 
Pondělí 17. 2.  

Maminec – setkání s tvorbou programu. KRC Sedmikráska, od 15.30 hod. 
 
Úterý 18. 2.  

Zpívánky – Od 10.00 do 10.45 hod. 

 

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


Středa 19. 2.  
Dopolední keramika: Zimní kachel 
Od 10.00 do 12.00 hod. Pomůcky zajištěny. Vstupné: nečlen/ka 70 Kč, člen/ka            
50 Kč, člen/ka Plus 30 Kč. Vstupné pro tvořící děti je poloviční. Hlídání mladších              
dětí je zajištěno. Lektorka Mgr. Lenka Janelová. Přihlášení do pondělí          
17. února 2020 přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system 
  
Podvečerní keramika: Shěhuláci, vločky a jiné výtvory ze sněhu 
Od 16.00 do 18.00 hod. Pomůcky zajištěny. Vstupné: nečlen/ka 70 Kč, člen/ka 
50 Kč, člen/ka Plus 30 Kč. Vstupné pro tvořící děti je poloviční. Hlídání mladších 
dětí je zajištěno. Lektorka Mgr. Hana Panchártková. Přihlášení do pondělí 
17. února 2020 přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system 
 

Čtvrtek 20. 2. 
Den pro Dítě v Srdci 
Od 10.00 do 15.00 hod. Představíme vám Perinatální hospic Dítě v srdci.            
Budeme vyrábět památkové karty pomocí potisku. Tyto karty jsou poté součástí           
tzv. memoryboxů – krásných košíků nápomocných k uchování vzpomínek,         
důstojnému rozloučení a zažití rodičovských kompetencí. Můžete také přijít         
háčkovat či plést dvojice hraček, které jsou taktéž součástí memoryboxů, k           
dispozici bude i drobné občerstvení a rádi vám budeme dělat společnost. V            
neposlední řadě, pokud již svými výrobky Dítě v srdci podporujete, můžete celý            
čas tohoto programu využít KRC Sedmikrásku coby sběrné místo a donést nám            
vaše výrobky, které pak hromadně hospicu předáme. Vstupné dobrovolné. Více          
informací o organizaci Dítě v srdci najdete na: www.ditevsrdci.cz 
 

Sobota 22. 2. 
12. masopust pro celou rodinu 
Od 15.00 do 17.00 hodin - Masopustní karneval pro děti 
Od 20.00 do 01.00 hodin - Masopustní zábava pro dospělé 
Farnost při katedrále Sv. Ducha a kostela Nanebevzetí Panny Marie ve           
spolupráci s KRC Sedmikráska a Papežskými misijními díly vás srdečně zve na            
další ročník masopustu pro celou rodinu do Nového Adalbertina. Dětský karneval           
s přehlídkou masek, tancem, hrami a odměnami bude moderovat paní Lída           
Liána Horká a o drobné soutěže se postarají KRC Sedmikráska a turistický            
oddíl Pěšinky a Ostříži z TOM. Večerní zábavu pro dospělé zpestří krátké            
vystoupení malých baletek z Ballet Petit, k tanci bude hrát Ondrys band.            
Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné. 

 
 
 
 
 

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


Úterý 25. 2. 
Malovánky – Tučňáci 
Pomůcky zajištěny. Od 10.00 do 10.45 hod. 

 
Středa 26. 2. 

Masáže MaMi – pro dospělé i miminka.  
Od 10.00 do 12.00 hod. Vstupné: 100 Kč za masáž + pobytné (nečlen/ka 40 Kč,               
člen/ka 20 Kč, členka Plus 0 Kč). Přihlášení do neděle 23. února 2020 přes:              
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system 

 
Připravenost a zralost dítěte (i rodiče) na vstup do školy 
Od 16.00 do 18.00 hodin. Co a kdo ovlivňuje dítě a rodiče? Které oblasti              
potřebné pro školní výuku i začlenění u dítěte podporujeme a rozvíjíme? Kdy je             
již třeba využít profesionální pomoci? Srdečně vás zveme na přednášku          
PhDr. Ladislavy Křišťanové, speciální pedagožky, školní logopedky a        
poradenské psycholožky. Je třeba se přihlásit do pondělí 24. února 2020 přes            
rezervační systém na našem webu. Hradí se vstupné: nečlen/ky 90 Kč, člen/ky            
70 Kč, člen/ky Plus 50 Kč, studenti a senioři 50 Kč. Hlídání dětí zajištěno. 

 
Čtvrtek 27. 2. 

Zeptejte se porodní asistentky 
Od 10.00 do 12.00 hodin. Navštívily jste těhotenskou poradnu a na všechny            
otázky se nedostalo, nebo těhotenství plánujete a máte plnou hlavu otázek?           
Přijďte na besedu s registrovanou porodní asistentkou Bc. Petrou         
Kratochvílovou. Hlavními tématy besedy budou těhotenství, porod, šestinedělí a         
kojení. Kromě odpovědí na vaše konkrétní otázky se také můžete dozvědět, jak            
vypadá a co obnáší práce porodní asistentky. Je třeba se přihlásit do pondělí             
24. února 2020 přes rezervační systém na našem webu. Hradí se vstupné:            
nečlen/ky 90 Kč, člen/ky 70 Kč, člen/ky Plus 50 Kč, studenti a senioři 50 Kč.               
Hlídání dětí zajištěno. 

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