
Rozvrh MC Lidičky na PROSINEC 

 

 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 

 

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 

 

Angličtina pro 
dospělé 

Mírně pokročilí 
16:00 – 17:00 

Angličtina pro 
dospělé 

Středně pokročilí 
17:00 – 18:00 

Pohybová a taneční 
průprava I. 

14:30 – 15:15 
V MŠ Lidice 

Pohybová a taneční 
průprava II. 

15:15 – 16:00 
V MŠ Lidice 

Keramika pro 
veřejnost 

16:30 – 18:00 
Keramická dílna 

Čtvrtek Dětská skupina Lidičkové    

Pátek Dětská skupina Lidičkové 
15. 12. od 16:30 h. 

Předvánoční podvečer 

Sobota  

Neděle 
3. 12. od 16:30 h. 

Mikulášská besídka 

 
 
Program MC Lidičky na PROSINEC 2017 
3. 12. 2017 

od 16:30  

Mikulášská besídka – letošní Mikulášská proběhne opět pod širým nebem v malém parku na návsi. 

Všechny potřebné informace včetně přihlašovacího formuláře najdete také na www.mclidicky.cz. 

Aby měl Mikuláš dost balíčků pro všechny děti, je nutné se na akci přihlásit telefonicky na tel. 

605 806 074 nebo na www.mclidicky.cz, kde najdete přihlašovací formulář a to nejpozději do 27. 11. 

2017. Vstupné je 90 Kč (přibližně v této hodnotě obdrží každé předem přihlášené dítě mikulášský 

balíček). Pro dospělé budeme podávat svařák pro zahřátí, pro děti čaj. A nezapomeňte se teple 

obléknout  

15. 12. 2017 

od 16:30 

Předvánoční podvečer – přijďte si užít rodinný podvečer plný předvánoční nálady. Budeme zpívat 

vánoční koledy, tvořit a vyzkoušíme si některé vánoční zvyky. Vstupné – cukroví a jiné vánoční i 

nevánoční dobroty, čaj pro děti nebo svařák pro dospělé. Přijďte, těšíme se na všechny malé i velké 

návštěvníky! 

 Abychom měli alespoň trošku přehled, kdo z vás si s námi přijde užít poslední letošní akci, prosíme, 

přihlaste se prostřednictvím on-line formuláře na www.mclidicky.cz, ideálně do 12. 12. 2017. 

Děkujeme! 

23. 12. 2017 – 1. 1. 2018 vánoční prázdniny 

 

 

http://www.mclidicky.cz/
http://www.mclidicky.cz/
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