
Rozvrh MC Lidičky na DUBEN 

 

 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 

30. 4. od 17:30 h. 
Pálení čarodějnic 

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 

13. 4. od 17:30 h. 
Noc plná pohádek na téma Draci a princezny 6. 4. od 9:30 h. 

Příprava na školku – druhá 
návštěva MŠ 

Sobota  

Neděle  

 
Program MC Lidičky na DUBEN 2018 
 

6. 4. 2018 

od 9:30 

Druhá návštěva školky v rámci programu „Příprava na školku“ Sraz účastníků programu 

v 9:30 hod. v MŠ.  

13. 4. 2018 

od 17:30 

Noc plná pohádek na téma draci a princezny. Přijďte si s námi užít večer a noc plnou 

pohádek a zábavy. Vydáme se společně do pohádkové říše – budeme číst, tvořit a promítat 

pohádky na dané téma. S sebou oblíbenou pohádkovou knihu, karimatku a spacák. Večeře a 

snídaně zajištěny. Akce je určena pro děti ve věku 5 – 10 let. Kapacita je velmi omezená, proto 

neváhejte a přihlaste se na www.mclidicky.cz už nyní, nejpozději však do 10. 4. 2018. Cena 

90 Kč. 

30. 4. 2018 

od 17:30 

Pálení čarodějnic.  Již tradičně zveme všechny malé, větší i dospělé na akci „Pálení 

čarodějnic“. Opět se můžete těšit na soutěže pro děti s malou odměnou, na lampionový 

průvod, pálení hranice u sportovního rybníka a opékání buřtíků. I letos pro Vás bude otevřen 

stánek s drobným občerstvením, pivem a alko i nealko nápoji. Pro děti jsou připraveny 

čarodějné balíčky a nebude chybět ani soutěž o nejstrašnější čarodějnou masku, proto se 

nezapomeňte stylově obléknout! Sraz v 17:30 hod. před budovou OÚ Lidice. Přijďte, těšíme 

se na Vás! 

 

http://www.mclidicky.cz/

