
Rozvrh MC Lidičky na DUBEN 

 9:30 – 10:00 10:00 – 11:30 15:30 - 16:30 17:30 – 18:30 18:30 – 19:30 

Pondělí 

Lidičkové I. 
8:00 – 12:00 

Keramika pro 
MŠ Lidice 

15:30 – 16:30 
Keramická dílna 

Keramika pro 
veřejnost 

16:30 – 18:00 
Keramická dílna 

 
4. 4. od 9:30  

Příprava na školku – 2. návštěva 

Úterý 
Lidičkové II. 
8:00 – 12:00 

Flétnička 
16:00 – 16:45 

MC Lidičky 

  

Středa 
Lidičkové III. 
8:00 – 12:00 

Angličtina pro 
dospělé 

Pokročilí začátečníci 

14:30 – 15:30 
 

Angličtina pro 
dospělé 

Středně pokročilí 
Pohybová a 

taneční průprava 
15:30 – 16:15 

v MŠ Lidice 

Čtvrtek 
Cvičení rodičů 

s dětmi (1 – 3 roky) 
Volná herna 

Angličtina pro 
děti 

15:30 – 16:15 
  

Pátek  
1. 4. od 16:00 
Čtení nás baví 

Sobota  

16. 4. od 14:00 
Den pro královny 

30. 4. od 18:00 
Pálení čarodějnic 

Neděle Zavřeno 

 
 

Program MC Lidičky na DUBEN 2016 
1. 4. 2016 
od 16:00 

Čtení nás baví - Všechny malé i větší čtenáře i s rodiči zveme na podvečer plný zábavy, knih a čtení. 
Můžete se těšit na ukázku knih z místní knihovny, čtení a různé tematické soutěže. A to nejdůležitější - 
přineste si svou oblíbenou knihu (obrázková leporela, pohádkové knihy atp.), o které nám něco povíte 
(třeba ve spolupráci s maminkou nebo tatínkem) nebo nám z ní něco krátkého přečtete. Těšíme se i na 
děti, které již chodí do školy! V případě, že se chcete této akce zúčastnit, zaregistrujte se 
do 28. 3. 2016 na www.mclidicky.cz, kde najdete přihlašovací formulář. 

4. 4. 2016 
od 9:30 

Druhá návštěva MŠ v rámci programu „Příprava na školku“. Sraz účastníků programu je v 9:30 hod. v 
MŠ. 

16. 4.2016 
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. Pokud budete mít náladu, můžete si vyrobit jarní svíčku ze sypaného vosku 
nebo si nazdobit svíčku technikou decoupage. (jen za cenu použitého materiálu). 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 12. 4. 2016. 

30. 4. 2016 
od 18:00 

Pálení čarodějnic - Zveme všechny malé, větší i dospělé na tradiční akci „Pálení čarodějnic“. Jako vždy 
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 opět vyhlašujeme soutěž o 
nejstrašnější čarodějnou masku, proto se nezapomeňte stylově obléknout! Sraz v 18:00 hod. před 
budovou OÚ Lidice. Přijďte, těšíme se na Vás! 

 


