
Rozvrh MC Lidičky na KVĚTEN 

 

 8:00 – 16:00 16:00 – 20:00 

Pondělí Dětská skupina Lidičkové 

Keramika pro 
MŠ Lidice 

15:30 – 16:30 
Keramická dílna 

Keramika pro veřejnost 
16:30 – 18:00 

Keramická dílna 

Vaření pro děti  
každý sudý týden 

16:30 – 18:00 
Oáza 

Úterý 
Dětská skupina Lidičkové Cvičení rodičů 

s dětmi (1 – 3 roky) 
16:00 – 16:30 

Volná herna 
16:30 – 17:30 

9. 5. od 17:00 

Členská schůze 23. 5. od 8:00 
Den otevřených dveří 

Středa Dětská skupina Lidičkové 

 
Angličtina pro dospělé 

Mírně pokročilí 

16:00 – 17:00 Angličtina pro 
dospělé 

Středně pokročilí 
18:00 – 19:00 

Pohybová a taneční 
průprava I. 

14:45 – 15:30 
v MŠ Lidice 

Pohybová a taneční 
průprava II. 

15:30 – 16:15 
v MŠ Lidice 

Čtvrtek Dětská skupina Lidičkové 
1. 6.  8:00 - 10:00 + 16:00 – 18:00 

Zápis do dětské skupiny 

Pátek 

Dětská skupina Lidičkové 

 
12. 5. od 9:30 hod. 

Třetí návštěva školky 

Sobota 
3. 6. od 9:00 hod. 

Den dětí 

Neděle Zavřeno 

 
Program MC Lidičky na KVĚTEN 2017 

2. 5. 2017 
16. 5. 2017 
30. 5. 2017 
16:00 – 17:00 

Cvičení rodičů s dětmi 
každých 14 dní 

9. 5. 2017 
od 17:00 

Členská schůze v prostorách MC Lidičky – chcete se stát členem mateřského centra Lidičky, z. s. nebo 
Vás jen zajímá, co se u nás děje? Přijďte na členskou schůzi MC. Seznámíme Vás se Závěrečnou 
zprávou centra za rok 2016, dozvíte se výsledky hospodaření centra za uplynulý rok a seznámíte se i 
s našimi plány na rok 2017. Budeme velmi rádi za jakékoli Vaše podněty. 

12. 5. 2017 
od 9:30 

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

23. 5. 2017 
8:00 – 11:00 

Den otevřených dveří v Mateřském centru Lidičky 
 Tento den budou dveře mateřského centra otevřeny všem, kteří se zajímají o činnost MC či o 
konkrétní informace k našemu programu nebo k provozu dětské skupiny. Naše dveře budou otevřeny 
i Vám, kteří byste se jen rádi podívali, jak to u nás vypadá. V případě zájmu se můžete se svými dětmi 
zúčastnit programu dětí z dětské skupiny – cvičení a tvoření nebo si jen můžete přijít pohrát do naší 
herničky. Velmi rádi uvítáme i ty z Vás, kteří by nám rádi s naší činností pomohli. Vstup ZDARMA. 
Využijte této možnosti a přijďte se k nám podívat a zjistit víc! 

1. 6. 2017 
8:00 – 10:00 
16:00-18:00 

Zápis dětí do dětské skupiny Lidičkové pro školní rok 2017/ 2018. Máte-li zájem umístit od září 2017 
své dítě do naší dětské skupiny, pak nezapomeňte přijít k zápisu. Více informací najdete na 
www.mclidicky.cz v sekci Dětská skupina. 

3. 6. 2017 
od 9:00 

Den dětí – ve spolupráci s Obecním zastupitelstvem obce Lidice a TJ Sokolem Lidice opět pořádáme 
akci ke dni dětí. Naše centrum bude připravovat zábavné disciplíny pro malé děti a těšit se můžete i na 
stánek s domácími dobrotami. Pokud byste se rádi výrobou něčeho dobrého zapojili a podpořili tak 
činnost Lidiček, zavolejte (605 806 074) nebo nám napište (info@mclidicky.cz). 

 

http://www.mclidicky.cz/
mailto:info@mclidicky.cz

