
Rozvrh MC Lidičky na ŘÍJEN 

 

 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 

Pondělí 
Poprvé bez mámy aneb zkusím 

to sám 
8:00 – 12:00 

 

Pohybová a taneční 
průprava 6-10 let 

16:45 – 17:45 
Oáza 

Úterý zavřeno  
Zdravotniček 

16:00 – 17:00 
 

Středa 

Cvičení rodičů 
s dětmi  

(1 – 3 roky) 
9:30 – 10:00 

Volná herna 
10:00 – 11:00 

 

Keramika pro 
MŠ Lidice 

15:30 – 16:30 
Keramická dílna 

Keramika pro 
veřejnost 

16:30 – 18:00 
Keramická dílna 

Čtvrtek 
Poprvé bez mámy aneb zkusím 

to sám 
8:00 – 12:00 

Pohybová a taneční 
průprava I. 

14:30 – 15:15 
v MŠ Lidice 

Pohybová a taneční 
průprava II. 

15:15 – 16:00 
v MŠ Lidice 

 

Pátek zavřeno 

Sobota zavřeno 

Neděle 

7. 10. od 14:00 h. 
Podzimní tvoření 

21. 10. od 14:00 h. 
Den pro královny 

 
 

 
Program MC Lidičky na ŘÍJEN 2018 
 
2. 10. 2018 

od 16:00 
zahajujeme kroužek ZDRAVOTNÍČEK 

3. 10. 2018 zahajujeme kurzy keramiky a cvičení rodičů s dětmi 

7. 10. 2018 

od 14:00 

Podzimní tvoření. Tato akce je určena rodičům s dětmi od 3 let, větším dětem i dospělým. 

Přijďte, zapojte svou fantazii a vytvořte si pěknou podzimní dekoraci do bytu nebo si jen 

přijďte udělat radost a užít si pohodové tvořivé odpoledne. Na programu je např. výroba 

podzimních dekorací (věnce, ozdoby na stůl či dveře) nebo práce s přírodninami – panáček 

z šišek, obrázky z listů a další. Pokud máte chuť tvořit, přihlaste se do 3. 10. 2018 pomocí 

on-line registračního formuláře na www.mclidicky.cz. 

21. 10. 2018 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. Na tomto setkání se navíc můžete seznámit s přírodními přípravky a 

kosmetikou JUST a potravinovými doplňky Nahrin. (nebojte, nic si kupovat nemusíte, jen získáte 

zajímavé informace a rozšíříte si obzory). 

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 17. 10. 2018.  

 

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

