
Rozvrh MC Lidičky na ČERVEN 

 

 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 

 

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 

 
2.6. od 9:30 hod. 

poslední návštěva školky 

Sobota 
3. 6. od 9:00 hod. 

Den dětí 

Neděle 
25. 6. od 16:30 hod. 

Hledání pokladu 

 
Program MC Lidičky na ČERVEN 2017 
 
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. 

2. 6. 2017 
od 9:30 

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

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). 

25. 6. 2017 
od 16:30  

Kouzelný slunovrat aneb Cesta za pokladem svatého Jana – vydejte se s námi i letos na cestu plnou 
dobrodružství a úkolů, jejichž splnění nám pomůže najít Svatojánský poklad. Nakonec se posilníme 
vlastnoručně opečenými buřtíky. Na akci se máte možnost přihlásit do 20. 6. 2017 pomocí on-line 
registračního formuláře, který naleznete na www.mclidicky.cz . 

červenec  
+ 
srpen 

PRÁZDNINOVÁ ŠKOLIČKA pro děti od 2 do 6 let 
Přihlášky přijímáme průběžně na emailu info@mclidicky.cz. 

 

 

PŘEJEME KRÁSNÉ LETNÍ PRÁZDNINY! 

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

