Rozvrh MC Lidičky na DUBEN

8:00 – 12:00

Pondělí

Úterý

14:00 – 18:00
Pohybová a taneční
průprava 6-10 let
16:45 – 17:45
Oáza

Poprvé bez mámy aneb zkusím
to sám
8:00 – 12:00

zavřeno

Středa

Cvičení rodičů
s dětmi
(1 – 3 roky)
9:30 – 10:00

Čtvrtek

Poprvé bez mámy aneb zkusím
to sám
8:00 – 12:00

Volná herna
10:00 – 11:00
Pohybová a taneční
průprava I.
14:30 – 15:15
v MŠ Lidice

Zdravotniček
16:00 – 17:00

30. 4. od 17:30 h.
Pálení čarodějnic

Keramika pro
MŠ Lidice
15:30 – 16:30
Keramická dílna
Pohybová a taneční
průprava II.
15:15 – 16:00
v MŠ Lidice

Keramika pro
veřejnost
16:30 – 18:00
Keramická dílna

Pátek

zavřeno

Sobota

zavřeno

Neděle

7. 4. od 14:00 h.
Jarní a velikonoční výtvarná dílna

Program MC Lidičky na DUBEN 2019
7. 4. 2019
od 14:00

Jarní a velikonoční výtvarná dílna pro děti i dospělé – přijďte si vlastnoručně vyrobit jarní a
velikonoční dekoraci nebo věnec na dveře. Všechen potřebný materiál, ozdoby i živé květiny do
dekorací budou k dispozici na místě. Cena dekorace bude stanovena dle použitého materiálu. Letos
pro vás máme připraveno několik variant levnější i dražší jarně-velikonoční výzdoby. V případě
Vašeho zájmu je nutná rezervace do 31. 3. 2019, on-line registrační formulář je k dispozici na
www.mclidicky.cz, pozdější přihlášení je možné prostřednictvím emailu a dle volné kapacity.

30. 4. 2019
od 17:30

Pálení čarodějnic.

Již tradičně zveme všechny malé, větší i dospělé na akci „Pálení

čarodějnic“. Opět se můžete těšit na soutěžní disciplíny pro děti s malou odměnou, 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 nebude
chybět ani soutěž o nejstrašnější čarodějnou masku, proto se nezapomeňte stylově obléknout!
Začínáme v 17:30 hod. před budovou OÚ Lidice. Přijďte, těšíme se na Vás!

