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Adventní čas s MC Krůček 

Tisková zpráva 

Svitavy (26. listopad) - Přijďte si za námi odpočinout, vánočně se naladit a ještě si 

vyrobit svůj originální adventní věnec. Dne 27. 11. 2015 od 15 do 20 hod.  jsme pro 

návštěvníky připravili velké adventní večerní tvoření s programem pro děti. Cena za věnec 

se odvíjí od spotřebovaného materiálu. 

5. 12. nás od 15:30 čeká Nebe, peklo 

s Krůčkem ráj aneb mikulášská nadílka ve Fabrice. 

Nemusíte si čerty zvát domů, stačí přijít do Fabriky!  

„Kromě spousty stanovišť pro nejmenší děti až 

do 6 let i jejich starší sourozence bude připraven více 

než hodinový zábavný animační program pro děti 

s procházkou přes peklo i přes nebe až do ráje“ sdělila 

aktivizační pracovnice Kateřina Krausová. Odpoledním 

zábavným programem bude provázet anděl a 

zmatený čert, spousta malých andělíčků a čertíků a 

chybět nebudou ani Mikuláš a odměny pro děti 

v podobě mikulášských balíčků. Program bude oživen 

také o taneční show nejmenších z nás „nebeské 

zvonění“ taneční školy Květy Hrubešové. 

Upřednostňujeme prodej vstupenek a balíčků 

v předprodeji kvůli evidenci počtu kusů. Předprodej 

probíhá od 16. 11. na recepci ve Fabrice a v Hlídacím centru BabyKrůček. Cena: 50 Kč/rodina 

členové MC Krůček (+ 10 % sleva KPZ VZP), 70 Kč/rodina – nečlenové + balíček 30 Kč/ks 

členové MC Krůček, 40 Kč/ks nečlenové. Prodej bude umožněn i na místě, ale s omezeným 

počtem balíčků. Využijte tedy možnost předprodeje. Těšíme se na společné čertovské řádění. 

Dne 17. 12. 2015 od 15 do 17 hod. Vás a Vaše děti zveme na vánoční besídku do MC 

Krůček (zaštítěná z projektu Zelený Krůček). Vyrobíme si společně vánoční dekorace, dárečky 

pro své blízké. Nabídneme Vám vánoční cukroví a punč.  Podíváme se, co Ježíšek nadělil pod 

náš krůčkovský stromeček.  Všem přejeme krásný adventní čas, plný radosti, lásky a pohody. 

Tým MC Krůček 

Více informací poskytne: 

• Bc. Barbora Hávová, bara.havova01@gmail.com, tel. 733 518 999 

Poznámky:  

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z. s., je organizací, která od roku 2001 nabízí aktivity a služby rodičům 
s malými dětmi. Přispívá k prevenci sociálního vyloučení a izolace matek a rodin s malými dětmi, těhotné ženy 
připravuje na mateřství a rodičovství, předává poznatky o výchově dětí a psychologii rodinného života, podporuje 
výchovu k odpovědnému lidství. Rodičům s malými dětmi umožňuje vzájemný kontakt i vzdělávání.  


