
Rozvrh MC Lidičky na BŘEZEN 

 

 8:00 – 16:00 16:00 – 20:00 

Pondělí Dětská skupina Lidičkové 
Keramika pro děti 

15:30 – 16:30 
Keramická dílna 

Pohybová a taneční 
průprava pro děti 

(6-10 let) 
16:30 – 17:30 

Oáza 

Keramika pro 
veřejnost 

16:30 – 18:00 
Keramická dílna 

Úterý Dětská skupina Lidičkové 
Cvičení rodičů 

s dětmi (1 – 3 roky) 
16:00 – 16:30 

Volná herna 

16:30 – 17:00 
 

Středa Dětská skupina Lidičkové 

Pohybová a taneční 
průprava I. 

14:30 – 15:15 
V MŠ Lidice 

Pohybová a taneční 
průprava II. 

15:15 – 16:00 
V MŠ Lidice 

 

Čtvrtek Dětská skupina Lidičkové    

Pátek 

Dětská skupina Lidičkové 

   2. 3. od 9:30 h. 
Příprava na školku - první 

návštěva MŠ 

Sobota 

24. 3. od 10:00 h. 
Předvelikonoční hraní 

24. 3. od 14:00 h. 
Jarní a velikonoční dílna  pro děti i dospělé 

Neděle 
11. 3. od 14:00 h. 
Den pro královny 

 
Program MC Lidičky na BŘEZEN 2018 

2. 3. 2018 

od 9:30 

První návštěva školky v rámci programu „Příprava na školku“ = Den otevřených dveří v MŠ Lidice. 

Pokud se chcete tohoto programu zúčastnit, napište nám na info@mclidicky.cz. Sraz účastníků 

programu v 9:30 hod. v MŠ.  

11. 3. 2018 

od 14:00 

Den pro královny. Přijďte si odpočinout od každodenních starostí a pracovního stresu a užít si 

pohodové odpoledne plné příjemných relaxačních procedur. Můžete se těšit na služby masérky, 

pedikérky a manikérky nebo si můžete nechat pleť hýčkat např. liftingovou kúrou či se nechat zdarma 

nalíčit. Vstupné – něco dobrého na zub. Pokud tedy máte chuť odpoutat se od Vašich běžných starostí, 

jste srdečně vítány. Abychom měli pro každou z Vás dostatek prostoru, prosíme, přihlaste se na 

www.mclididcky.cz a to nejpozději do 8. 3. 2018.  

24. 3. 2018 

od 10:00 

Předvelikonoční hraní – Přijďte si užít dopoledne plné velikonoční zábavy. Vydáme se po stopách 

velikonočního zajíčka, budeme tvořit a už tradičně hledat vajíčka, která zajíček ztratil při svém 

velikonočním putování. Vstupné 50 Kč. Sraz účastníků před MC Lidičky. Bližší informace o akci a 

přihlašovací formulář najdete na www.mclidicky.cz. Rezervace na akci je nutná nejpozději do 21. 3. 

2018. 

24. 3. 2018 

od 14:00 

Jarní a velikonoční výtvarná dílna pro děti i dospělé – přijďte si vlastnoručně vyrobit jarní a 

velikonoční dekoraci nebo věnec na dveře. Všechen potřebný materiál, ozdoby i živé květiny do 

dekorací budou k dispozici na místě. Cena dekorace bude stanovena dle použitého materiálu. Letos 

pro vás máme připraveno několik variant levnější i dražší jarně-velikonoční výzdoby. V případě Vašeho 

zájmu je nutná rezervace nejpozději do 18. 3. 2017, on-line registrační formulář je k dispozici na 

www.mclidicky.cz. 
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