
 

Mateřské centrum Lodička   
Program  říjen 2011 
 
Občanské sdružení NOE zve všechny malé dětičky i předškoláky s rodiči v prostorách obecního úřadu ve Strančicích. 
Prostory jsme dostali nabídnuté od OÚ Strančice -  ve Všechromech v domku bývalé hasičské zbrojnice.  
Lodička je  přechodně ve Strančicích, v 1.patře obecního úřadu.  

 
OD ŘÍJNA 2011 PRAVIDELNÝ PROGRAM  

 
Úterý - 930- 1130 h  (výhodná permanentka 50,- za jeden vstup) 
Prozpěvování s klávesami s Petrou       70,-Kč  
Pro nejmenší děti od půl roku do 5 let. Společně si zazpíváme za doprovodu kláves spoustu lidových písniček a známá 
rozpočítadla. Zopakujeme si oblíbená dětská říkadla a rozpohybujeme se u tanečků.  
Po svačince si podle zájmu vytvoříme něco pěkného z papíru nebo přírodních materiálů. Před a po programu bude volná 
herna. 
 
Středa - 930- 1100 h ( výhodná permanentka 80,- za jeden vstup) 
Keramika pro nejmenší s Míšou (děti  od cca 2 let)      100,-Kč  
Malí si vyzkouší práci s hlínou - tvarování, válení, razítkování, krájení, plácání, koulení. Procvičí si jemnou motoriku, 
trpělivost a pečlivost. Výrobky se po přežahu v peci obarví glazurou a ještě jednou vypálí. 
 
Svačinku a přezůvky si vezměte s sebou. 
 
Srdečně děkujeme za finanční podporu od Ing. J. Jančíka a od obce Strančice. 
 
Mimořádné aktivity:  
Večery pro dospělé – maminky, babičky i ostatní 
Středa 5.10. 1800  h  Šperky z Cernitu (nebo Fimo) - Větrní čky 
Cernit je polymerová hmota, barvy se dají navzájem mísit, dá se kombinovat s materiály, které snesou teplotu 110 °C.  
Po vypečení v troubě je výrobek tvrdý. 
S sebou si vezměte lisy na nudle, keramickou dlaždici a skleněnou misku či průhledný hluboký talíř. Vstup 150 Kč. 
 
Zimní burza oblečení v ZŠ Strančice 
Příjem věcí k prodeji..............     pátek 7.10.            16:00 – 18:00 
Prodej  ....... …………………. sobota 8.10.            14:00 – 18:00 
Výplata a výdej neprod. věcí - neděle  9.10.            16:00 – 18:00 
Provětrejte šatník a dejte do oběhu to, z čeho vaše děti vyrostly, nebo je omrzelo. Přijďte si vybrat zachovalé pěkné věci!  
O děti se postaráme v dětském koutku. 
 
 
 
Sobota  15.10. 1400  h Jablečné slavnosti s drakiádou – 
DRACI/SOUTĚŽE/ŠTRŮDLY 
Odpoledne v 14 hodin se sejdeme na poli mezi Strančicemi a Všestary 
s draky. Pouštět draky budeme libovolně jednotlivě.  
Porota bude vyhlížet nejhezčí draky, letící vysoko, výdrž a kvalitu draka a 
posoudí domácí výrobu draka. 
Od 16 hodin budeme pokračovat na minigolfu v jablečné olympiádě pro 
děti a ochutnávat budeme přinesené jablečné zákusky, koláče, křížaly a 
štrůdly od maminek.  
V 18 hodin na závěr vyhodnotíme a odměníme veškeré snažení všech 
soutěžících. 
 

 
Pondělí  24.10. 1630 hod- Aranžování sušených květin - věnec, květináč 
Máte chuť vytvořit s dcerkou, synkem, něco podzimního, co by rozjasnilo určité místo u vás doma. Potřebujeme k tomu např. sušené 
květiny a exotické suché plody, dráty, stuhy, kukuřice, klasy, luční trávu, jeřabiny, šípky, ořechy, šišky, žaludy a podobně. Vše bude 
připraveno v Lodičce. Vstup 150 Kč    
 
Středa 12.10. 1930  h  Příborník, ubrouskovník s krajkovou zavírkou 
Zvolit si můžeme hranaté i kulaté dno, pokročilejší si mohou dno samy vyplést. Používat budeme pedigové proutí. S sebou si vezměte ručník na kolena, 
lavor na namáčení a pokud máte, kleště – špičaté štípačky a šídlo nebo jehlici.  
Veškerý materiál dostanete u nás a ostatní už bude ve vašich rukách. Vstupné 150Kč    
Prosíme, potvrďte účast, abychom zajistili dostatek materiálu.  
Přijít m ůžete i v průběhu večera, až Vaše ratolesti usnou! 

 
 
Neděle  5.11. 1730 hod- Světýlková bojovka po dušičkovém bále Sokol Strančice 
Po dušičkovém bále bude připravena bojovka pro statečné děti. Každý dostane světýlko a vydá se po světýlkách s úkoly. 
Čeká na Vás překvapení i odměna. 
V listopadu připravujeme pro dětičky světýlkovou bojovku po dušičkovém bále Sokol Strančice, lampionový průvod.  
Na večerním tvoření budeme zkoušet pro maminky zdobit perníkové adv. věnce. 
 
 
Sledujte prosím bedlivě naše webové stránky http://xp.me.cz/lodicka, kde bude možno zjistit aktuální stav programů! 
Kontakt: http://xp.me.cz/lodicka Telefon: Michaela Hupcejová 732 16 17 06, Petra Fendrychová 723 665 812, 
 email: mc.lodicka@seznam.cz 

 
Michaela Hupcejová 



 

V září v Lodičce 
 
Valná hromada sdružení se nekonala pro špatné počasí a pro neúčast. Zopakujeme jí při oficiálním zahájení činnosti ve Všechromech až obydlíme 
připravované prostory. 
 
Ukázkové lekce říjnových pravidelných kroužků keramiky a zpívání proběhli úspěšně, přišli nové maminky i také ty, co už k nám chodili na začátku 
roku. 

                 
 
 
V sobotu 17.9. na závodech kol a odstrkovadel na minigolfu ve Strančicích se sešlo k 40 závodníkům. Byly připraveny čtyři disciplíny pro všechny 
účastníky. Jízda zručnosti, jízda z místa s nejpomalejší jízdou pro starší, jízda do kopce k šachovému hřišti a rovinka v rychlosti na 50 m. Rozhodčí měřili 
čas všem kategoriím podle věku od 1,5 let do patnácti, včetně dospělých. Poslední disciplínou a startem byl závod kočárků s miminky. Tentokrát jeli dva 
tatínkové a jedna babička v každém voze jedna malá slečínka. Během závodů jsme využili k občerstvení domácích koláčů s mákem, povidly a tvarohem, 
borůvkami a jedné bábovky s čokoládou. Dospělí ochutnávali letošní sklizeň burčáku. Většina dětí si mohla zakoupit za symbolickou cenu tričko a 
vysavovat s Monikou Soukupovou krásný motiv. Vítězili motivy šmoulů, motýlci, Pat a Mat i ještěrky a chameleon. Na závěr všichni závodníci byli 
odměněni diplomy, sladkostmi a pěknými dárky. Děkujeme všem pomocníkům a rozhodčím, děkujeme Pelákovým, Monice Soukupové a Janě 
Dočkalové. 
 

 
 

 
 

 


