


PODROBNÝ PROGRAM NA PROSINEC 
 
 

Neděle 1.12. 

Vánoční dobročinný bazar  
Kdy: 09.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00 hodin. 
KRC Sedmikráska Vás zve na Vánoční dobročinný bazar. Při         
příležitosti oslav 20 let činnosti naší organizace jsme pro vás připravili           
dobročinný bazar rukodělných výrobků z dílny členů a přátel KRC          
Sedmikráska. Přijďte si prožít předvánoční atmosféru a potěšit sebe i          
své blízké malými drobnostmi. Ke koupi budou: šperky, vánoční         
ozdoby, svíčky, ozdobné květináče, drobné textilní výrobky a další.         
Pro děti bude připraveno malé tvoření a pro všechny drobné          
občerstvení v naší Dobrokavárně. Vstupné dobrovolné. Výtěžek z        
prodeje a ze vstupného bude použit na zakoupení sportovního a          
herního vybavení na nedělní venkovní akce pořádané naším        
centrem. Naše výrobky budeme také prodávat v otevírací době         
centra po celý prosinec 2019. 

 
 

Úterý 3.12. 
Malovánky – Sněhové vločky 
Pomůcky zajištěny. Od 10.00 do 10.45 hod. 

Středa 4.12. 

Kavárnička (nejen) pro dříve narozené 
představí hosta: Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s. 
Od 10.00 do 12.00 hod. 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 první středy 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.  
 
Podvečerní keramika: Glazování a dokončování výrobků 
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 2. prosince 2019 přes: 
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. 

 

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


 

Čtvrtek  5.12. 

Vařme jinak: Zdravé vánoční recepty 
Od 10.00 do 12.00 hodin. Seminář s Mgr. Martinou Vrbickou.          
Naše vánoční menu začneme hrachovou polévkou. Vyzkoušíme si        
nepečené kuličky a čokoládové pralinky. Vánoční atmosféru       
doplníme nealkoholickým vánočním punčem. Je třeba se přihlásit        
do středy 4. prosince 2019 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. 
 
Setkání s Mikulášem 
Od 15.00 do 17.00 hodin. Čeká vás andělské tvoření a setkání s            
Mikulášem a jeho doprovodem. Besídka je určena pro nejmenší děti          
v doprovodu rodičů. Není tedy třeba se obávat strašení čertem, po           
domluvě ani nemusí v místnosti být. Snažíme se o vytvoření          
bezpečného prostředí, ve kterém se děti seznámí s mikulášskou         
tradicí. Balíčky s nadílkou pro děti budou zajištěny. Je třeba se           
přihlásit do soboty 30. listopadu 2019 přes rezervační systém na          
našem webu. Vstupné dobrovolné a jedna nová výtvarná pomůcka         
(papíry, pastelky, fixy, ozdobné papíry aj.) za každé dítě. Pomůžete          
organizaci Motýlek, z. s., která podporuje rodiny dětí předčasně         
narozených nebo nemocných. Více informací na: www.motylek.info 

Sobota 7.12. 

Ruční práce: Vyšívání - Vánoční motivy 
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 5. prosince 2019 přes rezervační systém na našem          
webu. 

 
Úterý 10.12. Zpívánky – Od 10.00 do 10.45 hod. 

Středa 11.12. 

Dopolední keramika: Dokončování a glazování výrobků 
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 9. prosince 2019 přes: 
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system 

Podvečerní  výtvarná dílna: Vánoční přáníčka pro KRC 
Od 16.00 do 18.00 hod. Výroba vánočních přání pro partnery a 
donátory KRC Sedmikráska.  Pomůcky zajištěny.  Vstupné se nehradí. 
Hlídání mladších dětí je zajištěno. Lektorka Mgr. Jana Koutníková. 

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


Přihlášení do pondělí 9. prosince 2019 přes: 
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system 

 
 
 

Čtvrtek 12.12. 
Duchovní program s P. Benkem. Od 10.00 do cca 11.00 hod.  
Od 9.30 možnost přijmout svátost smíření.  

 

Pondělí 16.12. 
Maminec – setkání s tvorbou programu.Od 15.30 hod. v KRC 
Sedmikráska.  

Úterý 17.12. 
Malovánky – Vánoční stromeček 
Pomůcky zajištěny. Od 10.00 do 10.45 hod. 

Středa 18.12. 

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,             
člen/ka Plus 0 Kč). Hlídání dětí je zajištěno. Přihlášení do pondělí            
16. prosince 2019 přes: 
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. 
 
Předvánoční posezení 
Od 16.00 hod. Přineste s sebou pár kousků cukroví na ochutnávku a            
nezapomeňte na dobrou náladu. 
 

Čtvrtek 19.12. 
Předvánoční posezení 
Od 10.00 hod. Přineste s sebou pár kousků cukroví na ochutnávku a            
nezapomeňte na  dobrou náladu. 

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

 
 

 

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


ADVENT 
 
Plamínek první svíčky na adventním věnci oznamuje začátek nového 
liturgického roku a také jeho prvního období: čekání na Vánoce. 
Každou ze čtyř adventních nedělí se na věnci zapaluje o jednu svíčku 
navíc. Až se rozhoří všechny čtyři, bude blízko Štědrý večer! Latinské 
slovo „advent“ znamená příchod. Těšíme se totiž z toho, že Ježíš přišel 
na svět a narodil se v Betlémě – aby si Bůh a lidé mohli být blízko; 
těšíme se také, že přijde podruhé, na konci časů a s velkou silou – aby 
obnovil celý svět do Boží krásy. 

Zdroj:  
Od adventu do adventu:  

Jan Kotas, ilustr. Martina Špinková 
 
 

 




