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Milé děti, milí dospělí,

leden je za námi a ráda bych připomněla akce, které se v Rosničce 
uskutečnily.

Povánoční burza: proběhla poprvé v samoprodejním režimu, tedy, že si každý 
zájemce prodával své věci sám. Tato burza byla testovací a ukázala jisté 
mouchy. Už teď vím, že Jarní samoprodejní burza bude v sobotu 9.4. 
dopoledne a k dispozici bude volná herna s dozorem.

Losování tomboly Vánoční soutěže: proběhlo ve středu 26.ledna a slosování 
se zúčastnilo 13 dětí. Škoda tak nízkého počtu soutěžících, snad všem 
ostatním zábavné listy udělaly alespoň radost. Hlavními cenami byly volné 
vstupy do herny a na rosničkové kroužky a dílny. Všechny děti, které se 
zúčastnily, dostaly balíček za odměnu.



Během ledna byla v centru obce vyvěšená terénní hra 
Putování zimní krajinou - stopy zvířat. Kdo vyluštil tajenku 
správně, našel odměnu v truhlici v altánu na náměstíčku        
na Borové.

Turistická sobota: Výšlap na SMRK z Ostravice se povedl. 
Sice byla nízká účast (děkuji Peťi a Klárce s Lexíkem), ale 
počasí bylo přesně lednové - sníh, námraza, chvíli slunce, 
nahoře vítr…. prostě tak, jak má být :) 

Letní příměstské tábory: rodiče překonali loňský rekord. 
Tábor Cesta do pravěku byl obsazen během 1 dne a na konci 
ledna jsou již všechny tábory plně obsazeny! Již přijímám 
přihlášky pouze pro náhradníky.





Únor v Rosničce:
- 12.-13.2. Holčičí přespávačka
- 15.2. focení profesionální 

fotografkou
- 19.2. turistická sobota - 

Marťiňák
- 22.2. maškarní dílnička v 

herně
- 26.2. karneval na sněhu a 

Masopustní posezení v sále 
OD



HOLČIČÍ PŘESPÁVAČKA

Holky, uděláme si holčičí večer s pizzou, 
popcornem a zmrzlinou. Odpoledne si něco 
vytvoříme, pohrajete si, upečeme si snídani, 
večer si budeme dloooouho povídat o všem 
možném i nemožném :) a ráno si pěkně 
pospíme …

S sebou budeš potřebovat spacák, polštářek 
a mazlíka, zubní kartáček a malý ručník, 
náhradní oblečení, dobrou náladu a 250 kč.



FOCENÍ PROFESIONÁLNÍ 
FOTOGRAFKOU

- v úterý 15.2. v čase 16:00-18:30
- fotografka Lucka nabídne dvě 

tématická pozadí
- fotky pošle na uložiště, fotky 

velikosti 15x20 cm bude možno 
tisknou za 40 kč v Rosničce

- cena 250 kč/rodina + 25 kč herna



Turistická sobota - MARTIŇÁK

Během turistické soboty si zajdeme na 
polévku na Marťiňák. Půjdeme z Čeladné. 
Terén je mírny, vhodný pro boby, sáňky 
nebo kočárek.

Vítány jsou všechny věkové kategorie :)



Karnevalové tvoření - 
výroba masky 

- v úterý 22.2. bude v odpolední 
herně nachystáno karnevalové 
tvoření - výroba škrabošky nebo 
talířkového klauna

- s sebou stačí úsměv s dobrou 
náladou a 30 kč

- v herně bude Zuzka



Karneval na sněhu a Masopustní posezení

- v sobotu 26.2. je 
plánován v čase 
14:00-16:00 Karneval 
na sněhu pro malé i 
velké a to pouze za 
vhodných klimatických 
podmínek.

- Od 17.hod pak v sále 
OD Masopustní 
posezení s otevřenou 
hernou do 21.hod



Přeji sněhem a 
zážitky bohatý únor a 
budu se těšit na 
viděnou v Rosničce.


