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Milé děti, milí dospělí,

karnevalový únor plný veselí a dobrot je 
za námi a březen plný příprav na příchod 
jara a Velikonoc je před námi. Klasicky se 
nejprve ohlédnu za únorem a poté vám 
představím plánované akce na březen.



Nejprve jsme si s holkama 
podnikly holčičí přespávačku, 
což byla skvělá akce s 
popcornem, zmrzlinou, pizzou, 
cupcaky, koblížky, tvořením, 
večerním promítáním pohádek 
na strop, povídáním a 
discotékou. Pro velký ohlas 
bude přespávačka ze čtvrtku na 
pátek během jarních prázdnin  
(a mohou se zúčastnit i kluci). 



Karnevalová dílnička proběhla v 
poklidné atmosféře zdobení 
škrabošek a klaunských nosů. Do 
práce se zapojily i maminky, což mě 
velice potěšilo :)



Karneval a následné Masopustní posezení se setkal s velkým ohlasem a účastí dětí i dospělých. Karnevalový 
čtyřboj probíhal na louce za kostelem sv. Ignáce a  skládal se  ze slalomu, překážkové dráhy, hopsání na míči 
a hodu kroužkem. Trať zvládli malí i velcí a všichni vyhráli balíček dobrot. Mezi dětmi chodil jeden králíček s 
košíčkem perníčků a vesele nabízel perníčková prasátka, zajíce, žabky a jiná zvířátka.  Posléze se průvod 
masek vydal od kostela k Obecnímu domu, kde již bylo nachystáno Masopustní posezení s občerstvením - 
koblížky, jitrnicemi a jelítky, tlačenkou a pivkem. A také tématický fotokoutek. Úžasné bylo, že v masce jsem 
nebyla jen já, ale také další maminky a jeden tatínek. Děkuji všem, kteří se zůčastnili a doufám, že se také 
patřičně bavili.



Na co se můžete těšit v březnu?

- 12.3. turistická sobota Vítání jara na Ondřejníku
- 16.-18.3. program Jarní prázdniny s přespáním v Rosničce
- 19.3. náhradní termín turistické soboty a Výšlap na Marťiňák
- 29.3. Jarně-velikonoční dílnička pro malé i velké s floristkou 

Zuzkou
- 10.-24.3. putovní výstava obrázků žáků ZŠ Frýdlantska a města 

Bialsko-Biala na téma Pověsti a legendy z Beskyd



Vítání jara na Ondřejníku

V rámci turistické soboty v sobotu 
12.3. s barevnou sukní a květinou 
ve vlasech (nebo na čepici:) ) 
společně přivítáme jaro výšlapem 
na Ondřejník. Jsou zvány i 
maminky s dětmi, protože půjdeme 
pohodovkou po asfaltce. V 
Ondřejníčku si dáme polévku, 
nakrmíme kozy, děti si pohrají, 
klidně se projdeme po vrstevnici, 
popovídáme si. 



Výšlap na Martiňák - náhradní                      
termín
V sobotu 19.3. nabízím náhradní 
termín Výšlapu na Martiňák. Únorový 
termín byl z bezpečnostních důvodů 
(vichřice) zrušen, tak doufám, že 
tentokrát to vyjde. Trasa je vhodná pro 
malé děti i sportovněji laděné kočárky. 

Sraz v 10:00 na vlak. nádraží ve FnO, 
návrat v 17:41 tamtéž.



Jarní prázdniny v Rosničce
Jůůůú, jsou tady další prázdniny a s nimi i 
rosničkový program.

-ve středu vyrazíme na únikovku Škola kouzel 
a Al Capone a zalozíme si na horolezecké 
stěně v Tendon Hlubina

-ve čtvrtek vyrazíme na Medvědí skálu s 
obědem v batůžku

pak přespíme (max deset dětí) 

- v pátek si uděláme odpočinkový den s 
tvořením a hraním

- nutno poslat on-line přihlášku!



Jarně-velikonoční dílnička pro 
malé i velké s floristkou Zuzkou

V úterý 29.3. si uděláme v Rosničce 
tvořivé jarně - velikonoční 
odpoledne.

Tvoření pro děti bude nachystáno.

Zelený materiál, prodej drobných 
ozdob, pentlí a lýka, vajíček, květin, 
dřevěných zajíčků a korpusů bude 
zajištěn.



PŘEJI VŠEM KRÁSNÉ 
JARNÍ DNY PLNÉ 
SLUNCE, ENERGIE, 
ZDRAVÍ A POHODY.


