
 

     
 
 
 
 
 

 
 
 

                               Tisková zpráva 
 

          Vánoce v Krůčku 

 
Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, o.s. oslavilo 11 let od svého založení. Můžeme říci, že jsme 
organizací, která má co nabídnout jak rodičům s nejmenšími dětmi, tak široké veřejnosti. 

 
Listopadové měsíce byly ve znamení oslav narozenin, prosinec je samozřejmě vánoční. Začneme již 
v pátek 30. listopadu od 16 hodin tradičním tvořením adventních věnců, v neděli 2. prosince od 15 
hodin si rodiče a děti mohou zazpívat říkadla a „křikadla“ spolu s písničkářkou Karolínou Kamberskou. 
Ve středu 5. prosince od 16 hodin proběhne Mikulášská besídka, které se vždy účastní široká 
veřejnost. Název pro tento rok zní:„Nebe, peklo, s Krůčkem ráj“.  Všechny děti dostanou balíčky, 
zatančí si s andílky a chybět nebudou ani čerti s Mikulášem.  
Zveme všechny také 11. prosince od 15 hodin na dílnu Lenky Hřibové s názvem "Dobré sny pro 
planetu zemi" - skřítkovské příběhy, vyrábění loutečky z ovčí vlny skřítka či víly (pěkný dárek pod 
stromeček), v 16 hodin loutková pohádka "Čarovná zahrada". Ekologická dílna je součástí projektu 
Zelený Krůček, který je podpořen z Pardubického kraje. 
 
   Speciální akci jsme připravili na pátek 14. prosince, kdy se v 15 hodin všichni sejdeme před ZŠ na 
náměstí Míru. Pro děti máme připraveny balonky, kam si mohou napsat své přání pro Ježíška.  Akce je 
součástí projektu Český Ježíšek (AgencyJe), kdy přesně v 15:15 hodin budou v celé České republice 
vypuštěny balonky na pokyn z rádia Impuls. Jde o akci, která je v našem městě ojedinělá a myslíme si, že 
by se z ní mohla stát hezká tradice. 
 
   Poslední akcí roku 2012, který byl pro Krůček ve znamení úspěchů (podařilo se nám získat dva 
evropské projekty, máme zahraniční dobrovolníky, poradny pro rodiny, navštěvují nás týdně desítky 
rodin v klubech rodičů, vzděláváme i bavíme) je Vánoční besídka. Ve středu 19. prosince od 15 hodin 
si k nám rodiče s dětmi mohou přijít vyrobit dárečky, zazpívat koledy, vypít vánoční punč. 
 
Přejeme krásné vánoční svátky a těšíme se na vás. 
 
Za MC Krůček Mgr. Monika Čuhelová, statutární zástupkyně 
cuhelova@svi.cz, 739 085 457, www.mckrucek.cz 
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