


PODROBNÝ PROGRAM NA BŘEZEN 

Pondělí - pátek 2. – 6. 3. 

Jarní prázdniny. KRC Sedmikráska i DK Klubíčko mají zavřeno.  

Úterý 10. 3. 

 Malovánky – Sněženky a bledule 

Pomůcky zajištěny. Od 10.00 do 10.45 hod. 

 

Kurz Grafomotorika pro děti a rodiče 

První lekce. Od 16.00 do 18.00 hod. Upřednostňujeme přihlášky na celý kurz.            
Pokud se nenaplní kapacita kurzu, bude možné se hlásit na jednotlivé lekce přes             
rezervační systém na našem webu. 

 Středa 11.3. 

Kavárnička (nejen) pro dříve narozené 
 
Od 10.00 do 12.00 hod. Srdečně zveme všechny zájemce na setkání v rámci              
Klubu prarodičů a seniorů. S sebou vezměte oblíbený recept nebo něco na            
ochutnání. Další setkávání se plánuje pravidelně 1 x za měsíc ve středu            
dopoledne. 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/ka            
40 Kč, člen/ka 20 Kč. 
 
Pět jazyků lásky ve výchově dětí 
 
Od 16.00 do 18.00 hodin. Možná jste si někdy položili otázky: Co vlastně je 
bezpodmínečná láska? A proč je základním rámcem při výchově dětí? A jak s tím 
vším souvisí typologie pěti jazyků lásky dle R. Cambella a G. Chapmana? Jak 
tyto informace uvést do praxe? Srdečně vás zveme na besedu s Mgr. Martinem 
Vlasákem, kde budeme společně hledat odpovědi nejen na tyto otázky. Je třeba 
se přihlásit do úterý 10. března 2020 přes rezervační systém na našem webu. 
Hradí se vstupné: nečlen/ka 90 Kč, člen/ka 70 Kč, člen/ka Plus 50 Kč, studenti a 
senioři 50 Kč. Hlídání dětí zajištěno.   

 



Čtvrtek 12. 3.  

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

Sobota 14.3. 

Ruční práce:  Zahradní prostírání II. - výroba  
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 12. března 2020 přes:             
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system 

 Pondělí 16. 3. 

Maminec – setkání s tvorbou programu KRC Sedmikráska. Od 8.30 hod. Místo            
bude upřesněno. 

Úterý 17. 3. 

 Zpívánky – od 10.00 do 10.45 hod. 

Kurz Grafomotorika pro děti a rodiče 

Druhá lekce. Od 16.00 do 18.00 hod. Upřednostňujeme přihlášky na celý kurz.            
Pokud se nenaplní kapacita kurzu, bude možné se hlásit na jednotlivé lekce přes             
rezervační systém na našem webu. 

 

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


Středa 18. 3. 

Dopolední výtvarná dílna: Velikonoční přáníčka pro KRC 

Od 10.00 do 12.00 hod. Výroba velikonočních přání pro partnery a donátory            
KRC Sedmikráska. Pomůcky zajištěny. Vstupné se nehradí. Hlídání mladších         
dětí je zajištěno. Lektorka Mgr. Jana Koutníková. Přihlášení do pondělí 16.           
března 2020 přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system. 

 
Vše, co jste se chtěli dozvědět o trénování paměti, ale báli jste se zeptat 
 
Středa 18. března 2020 od 16.00 do 18.00 hodin. Zveme vás v rámci konání 
Národního týdne trénování paměti na osvětovou besedu s certifikovanou 
trenérkou paměti Mgr. Ludmilou Valešovou. Seznámíte se s tím, jak trénink 
paměti funguje coby užitečná prevence proti přirozenému zhoršování paměti, 
jaké existují typy paměti a jak paměť trénovat. Dozvíte se, co jsou tzv. 
mnemotechnické pomůcky. Přijďte se přesvědčit, že je vaše paměť  ještě lepší, 
než jste mysleli. Je třeba se přihlásit do úterý 17. března 2020 přes rezervační 
systém na našem webu.Hlídání dětí zajištěno. Hradí se pouze obvyklé pobytné: 
nečlen/ka 40 Kč, člen/ka 20 Kč, člen/ka Plus 0 Kč.  

Čtvrtek 19. 3. 

 Vařme jinak aneb nebojte se jáhel 

Od 10.00 do 12.00 hodin. Seminář s paní Mgr. Martinou Vrbickou. Naše menu             
začneme zeleninovou polévkou a pokračovat budeme řepovým „ jáhlotem“. Jako          
dezert bude podáván krémový jáhlový dezert. Je třeba se přihlásit do středy 18.             
března 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 24. 3.  

Malovánky – Jarní kuřátka 

Pomůcky zajištěny. Od 10.00 do 10.45 hod. 

Kurz Grafomotorika pro děti a rodiče 

Třetí lekce. Od 16.00 do 18.00 hod. Upřednostňujeme přihlášky na celý kurz.            
Pokud se nenaplní kapacita kurzu, bude možné se hlásit na jednotlivé lekce přes             
rezervační systém na našem webu. 

  



Středa 25. 3. 

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 22. března 2020 přes:              
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system 

 Podvečerní keramika: Stojánky a misky na vajíčka 
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 
23. března 2020 přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system  

Čtvrtek 26. 3. 

 Valná hromada 
Od 10.00 hod. Setkání určené všem členkám KRC Sedmikráska. Pozvánku s           
programem obdrží členky emailem. 
 

Sobota 28. 3.  
 
              Ztišení v postní době 

Od 14.hod. v KRC Sedmikráska. Srdečně Vás zveme na duchovní obnovu s            
M. Chudíkovou. Na programu bude promluva s postní tematikou a možnost           
přijetí svátosti smíření s P. Vojtěchem Brožem. Hradí se pobytné (nečlen/ka           
40 Kč, člen/ka 20 Kč, člen/ka Plus 0 Kč). Hlídání dětí zajištěno. 

Úterý 31. 3. – pátek 3. 4. 

Bazárek jarního a letního dětského oblečení, obuvi, hraček, knížek... 
Příjem věcí: Úterý 31. března 2020 od 8.00 do 18.00  hodin.  
Prodej věcí: Středa 1. dubna 2020 od 8.00 do 18.00 hodin. 
Možnost výhodně prodat a nakoupit jarní a letní dětské oblečení (do vel. 164),             
dětskou obuv (do vel. 38), hračky, knížky, sportovní potřeby, těhotenské oblečení           
a potřeby pro kojení. Objemné věci (kočárky, kola...) lze nabízet pouze formou            
písemného inzerátu. Nepřijímáme šatstvo do charitní sbírky s výjimkou adresné          
pomoci v rámci projektu Sedmikráska pomáhá. Manipulační poplatek je 2 Kč za            
nabízenou věc, z prodaných věcí si účtujeme 15 %. Výnos bude použit na provoz              
KRC Sedmikráska. 

Výdej neprodaných věcí: Čtvrtek 2. dubna 2020 16.00 až 18.00 hodin a pátek             
3. dubna 2020 7.00 až 9.00 hodin. 

V době konání Bazárku se pravidelný program nekoná.  

 

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


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

 
 

 
POSTNÍ DOBA 
Postní doba trvá čtyřicet dní. Než v neděli po prvním jarním úplňku            
přijdou Velikonoce, chtějí se křesťané dobře připravit. Mívají mezi         
sebou i někoho, kdo teprve nedávno poznal Ježíše a bude o           
Velikonocích pokřtěn, a pomáhají mu. Všichni společně hledají, co         
je v životě opravdu důležité: přátelství s Ježíšem a také s druhými            
lidmi. Víš, čím takové přátelství roste? 

Aby měli nesobecké a poctivé srdce a aby je nic nerozptylovalo, žijí            
těch čtyřicet dní střídmě. Ledacos načas odkládají: třeba zábavu u          
televize a kino, vyvařování dobrého jídla nebo kávu a cigarety,          
různé oslavy, výpravy za nakupováním. Říká se tomu půst. Vrací          
lidským srdcím prostotu a radost. 

Také Ježíš se postil. Evangelia popisují, jak žil ve veliké skromnosti           
čtyřicet dní na poušti. Teprve pak vyšel, aby se setkával s lidmi a             
vyprávěl jim o svém Otci. 

 

 



 

 




