


PODROBNÝ PROGRAM NA LEDEN 
 

St-Pá 1.-3.1. KRC Sedmikráska má zavřeno (školní prázdniny). 
 

Úterý 7.1. Zpívánky – Od 10.00 do 10.45 hod. 

Středa 8.1. 

Kavárnička (nejen) pro dříve narozené 
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 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.  
 
Štítná žláza v těhotenství a po porodu 
Od 16.00 do 18.00 hod. Přednáška se bude zabývat problematikou          
poruch funkce štítné žlázy v těhotenství, velmi diskutované možnosti         
screeningu poruchy funkce v prvním trimestru, zvýšenou potřebou        
hormonů štítné žlázy v těhotenství a jodu v těhotenství i po porodu.            
Konečně možností poruchy po porodu, takzvané poporodní       
tyreoiditidy. Přednášet bude prof. MUDr. Jan Čáp, CSc. – vedoucí          
endokrinologie IV. interní kliniky LF UK a FN HK. Je třeba se            
přihlásit do pondělí 6. ledna 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  9.1. 

Vařme jinak - Novoroční detox 
Od 10.00 do 12.00 hod. Seminář s paní Mgr. Martinou Vrbickou.           
Naše povánoční menu začneme mrkvovou polévkou se zázvorem a         
zeleninovým chilli con carne. Sladkou tečkou bude tvarohový dezert.         
Je třeba se přihlásit do středy 8. ledna 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. 

 
 
 
 



Sobota 11.1. 

Ruční práce: Vyšívání - Ozdoba do vlasů 
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 9. ledna 2020 přes rezervační systém na našem webu. 

 

Úterý 14.1. 
Malovánky – Ledové květy 
Pomůcky zajištěny. Od 10.00 do 10.45 hod. 

Středa 15.1. 

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 12. ledna 2020 přes: 
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. 

 
Podvečerní keramika: Keramické zrcátko 
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 13. ledna 2020 přes: 
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system 

Čtvrtek 16.1. 
Duchovní program s P. Benkem. Od 10.00 do cca 11.00 hod.  
Od 9.30 možnost přijmout svátost smíření.  

Neděle 19.1. 

Filmy pod kopulí 
Od 16.00 hod. Zveme vás do tělocvičny Církevní základní školy na           
promítání dětských filmů ve Sférickém kině. Vstupné: děti od 3 let a            
dospělí 70 Kč za osobu, hlídání menších dětí je zajištěno zdarma. Je            
třeba se přihlásit přes rezervační systém na našem webu do          
pátku 17. ledna 2020, kde můžete také dle věku svého dítěte vybrat            
preferovaný film. Téma promítání může být rovněž upřesněno přímo         
na místě s pracovníkem sférického kina podle momentální aktuální         
nabídky. 

 

Pondělí 20.1. 
Maminec – setkání s tvorbou programu. Od 12.30 hod. V KRC 
Sedmikráska.  

Úterý 21.1 Zpívánky – Od 10.00 do 10.45 hod. 
 
 
 
 
 
 

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


 

Středa 22.1. 

Dopolední keramika: Zimní téma 
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 20. ledna 2020 přes: 
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system 

 

Bylinky a masti při nachlazení (aneb jak si přírodně pomoci v           
nemoci) Od 16.00 do 18.00 hod. Období zimy s sebou většinou nese            
zvýšený výskyt kašle a rýmy nebo angíny, někdy přichází i teploty.           
Probereme, jaké bylinky můžeme použít v prevenci a jaké bylinky,          
když už nemoc propukla. Dozvíte se mnoho nového o zpracování a           
kombinování bylinek do čajů a kromě toho si povíme i o hydrolátech,            
éterických olejích. Poradíme vám, jak si vyrobit tinkturu nebo bylinkový          
sirup. Vše o tom, co pomůže tělu se samo s nemocí vypořádat, vám             
prozradí lektorka Šárka Gia (www.sarkagia.cz). Je třeba se přihlásit         
do pondělí 20. ledna 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 23.1. 

Interiérový redesign – proměna interiéru šetrná k životnímu        
prostředí 
Od 10.00 do 12.00 hod. Chcete se dozvědět, jak proměnit starý           
nábytek na nový (renovace), o možnosti vhodných kombinací barev a          
vytvoření harmonického celku nebo jak tmavý interiér prosvětlit?        
Zajímá vás, jak redukovat věci a co je úklid dle Maria Kondo? Čeká na              
vás také praktická ukázka výroby (renovace) doplňků, malovaných        
obrazů nebo fotoobrazů. Na tyto a mnohé další otázky si odpovíme na            
přednášce Ing. Markéty Sedláčkové. Je třeba se přihlásit do středy          
22. ledna 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.  
Více informací na: (www.ing-marketa-sedlackova.cz) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


Úterý 28.1 
Malovánky – Lyžujeme! 
Pomůcky zajištěny. Od 10.00 do 10.45 hod. 

Středa 29.1. 

Dopolední  výtvarná dílna: Sádrové magnetky 
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. Jana         
Koutníková. Přihlášení do pondělí 27. ledna 2020 přes:        
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system 
 
 
Oční vady u dětí 
Od 16.00 do 18.00 hod. Zajímá vás, jaké oční vady jsou u dětských             
pacientů nejčastější a co bývá jejich příčinou? Existuje prevence a od           
jakého věku lze u dětí zrak vyšetřit? Nebo se chcete dozvědět, jak            
pečovat o dítě s tupozrakostí nebo šilháním? Na tyto a mnohé další            
otázky si odpovíme na přednášce Mgr. Renáty Papcunové. Je třeba          
se přihlásit do pondělí 27. ledna 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 30.1. 

Začínáme s Low carb 
Od 10.00 do 12.00 hod. Zajímá vás, co je nízkosacharidové (LOW           
CARB) stravování? Jak funguje a proč by vás mělo zajímat? Nebo se            
chcete dozvědět co a kdy jíst a jak to chutná? Na tyto a mnohé další               
otázky si odpovíme na přednášce Mgr. Ludmily Valešové. Je třeba          
se přihlásit do pondělí 27. ledna 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. 

Pátek 31.1. Pololetní 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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