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Milí čtenáři, rodiče a přátelé Rosničky,

před sebou máte listopadové vydání 
ROSNIČKOVÉHO ZPRAVODAJE.

Dočtete se, jaký úspěch měla Podzimní burza, 
jak proběhly podzimní prázdniny a tématické 
dílny.  Samozřejmě také, na jaké akce se 
můžete těšit v listopadu.



Drakiáda
● se velmi vydařila,  

počasí bylo na 
jedničku, slunce 
svítilo, vítr foukal, 
papíroví bubáčci a 
dýně se dětem 
povedly a perníčky 
chutnaly dětem i 
dospělým ...



Podzimní burza:
● byla úspěšná, výtěžek 

bude použit na nákup 
dárků pod stromeček

● V sobotu 8.1.2022 
proběhne na Rosničce 
Samoprodejní burza, kdy 
si každý prodejce bude 
prodávat a ručit za své 
věci sám.



Podzimní prázdniny
● Letos byly prázdniny o dva dny delší díky 

doporučení vlády. Rosnička na toto reagovala a 
děti měly tři nabité dny plné her, tvoření, domino 
staveb, vycházek po okolí a staveb lesních 
domečků.





  Dílničky
● Podzimní a dušičkové tvoření 

pod vedením floristky Zuzky 
proběhlo v úterý 26.10. a 
věnce se všem povedly.

● Dýňování proběhlo v sobotu 
30.10., děti si vytvořily 3D 
podzimní obrázek a vydlabaly 
zubatou dýničku.





Co je v plánu v listopadu?
● 6.11. třetí Turistická sobota - Výšlap na   

                                              Ondřejník
● 13.11. posezení a dílnička k sv. Martinovi
● 23.11. Předadventní dílnička pro děti i  

           dospělé
● 27.11. Tradiční adventní dílna



3. Turistická sobota
● výšlap na Ondřejník
● sraz v 8.00 na parkovišti vedle 

podchodu, návrat okolo 
15.hodiny tamtéž

● s sebou svačinu, pití, vhodný 
oděv a kvalitní obuv, kapesné 

● cena: 130 kč, v ceně je 
polévka, dobroty pro děti

● nutno nahlásit svou účast do 
4.11., stačí na tel. 724144368



sv. Martin
● tvořivá dílnička od 16.hod, v 17. 

hodin půjdeme společně hledat 
Martina na bílém koni (s sebou 
čistou sklenici 0,5 nebo 0,7l)

● v sále Obecního domu posezení u 
vína, paštiky a domácích 
svatomartinských rohlíčků

● herna bude k dispozici do cca 
21.hod, dozor bude zajištěn



Adventní dílny
● V úterý 23.11. od 15.30 do 18.00 si v 

předadventní dílničce vyrobíme 
originální dárky - SŮL A ŠUMIVÁ 
ZVÍŘÁTKA do koupele,                    
cena 60 kč/dítě.

● V sobotu 27.11. od 14. hod proběhne 
Tradiční adventní dílna, materiál bude 
zajištěn a bude možné koupit si 
ozdoby, svíčky, pentle, aj, v herně 
budou mít děti nachystanou dětskou 
dílničku, vstupné 50 kč  (náboje do 
tavné pistole, dráty, svařák a perníčky), 



Sledujte pro více informací a pro novinky:

● www.urosnicky.eu

● FB Rosnička Malenovice

● tel. 724 144 368

http://www.urosnicky.eu

