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Milé děti, milí dospělí,

provoněným květnem jsme se vstoupili do posledního měsíce tohoto 
školního roku. Každý květen je vždy nabitý akcemi a stejně tomu bylo i 
tentokrát. Proběhly všechny plánované akce a všem děkuji za účast.

Jako první v květnu proběhla Dílnička ke Dni matek. Té se zúčastnilo 
osm dětí a vytvořily maminkám krásné a netradiční přáníčko (kolotoč 
pozitivních vlastností jejich maminky). O víkendu 7.a 8.5. probíhala 
výstava akvarelů Ludvíka Kunce v neděli osobně s paní Kuncovou. 
Zároveň v neděli 8.5. proběhlo posezení ke Dni matek s nádherným 
pěveckým vystoupením Verči Pospíšilové, s dárečky a občerstvením. Při 
původním termínu turistické soboty pršelo, takže jsme Výšlap na Lysou 
s malými dětmi zvládli v neděli 22.5., počasí bylo ukázkové, děkuji všem 
odvážlivcům, kteří se přidali :) V sobotu 21.5. proběhla burza oblečení a 
hraček. Prodejní účast byla sice nízká, zato nákupní účast byla parádní. 
Další bruza je plánovaná na 22.10. 





V červnu se můžete těšit na následující akce:

- 4.6. Den dětí na téma rytíři a princezny - děti nemusí 
(pokud chtějí, tak samozřejmě mohou) přijít v kostýmu

- 8.6. Akademie kroužků CVČ U Rosničky v sále 
Hospody pod Borovou

- 11.6. a 2.7. keramický workshop
- 1. a 2.7. rosničková přespávačka a vítání prázdnin

více info v plakátech níže a na tel 724144368



DĚTSKÝ DEN A KÁCENÍ MÁJE
Milé děti, již je to tady, váš svátek.

Srdečně vás zveme na Den dětí a rodiče na 
navazující kácení máje a smažení vaječiny.

Pro děti budou přichystány pohádkové úkoly a 
odměny, pohádkový slalom o ceny, obří 
skluzavka, interaktivní ukázka rytířských bojů a 
večer ohnivé překvapení.

Těšíme se na všechny v sobotu 4.6. od 15.hod 
v okolí Obecního domu v Malenovicích.



Po dvou letech můžeme důstojně zakončit 
školní rok kroužků CVČ U Rosničky.

V středu 8.6. od 17. hodin začne vystoupení 
děvčátek z tanečků, módní přehlídka, koncert. 
Přijďte dříve, abyste si mohli prohlédnout 
keramické výrobky dětí i dospělých, 
fotodokumentaci rosničkových akcí a výrobky 
děvčat z kroužku šití.

Pro účinkující děti bude zajištěna svačinka.

Vše se koná v sále Hospody Pod Borovou v 
Malenovicích.

AKADEMIE KROUŽKŮ       
CVČ U ROSNIČKY



KERAMICKÝ WORKSHOP

Srdečně zveme dívky a ženy dvě tvořivá sobotní 
dopoledne (11.6. a 2.7.). Pod vedením zkušené 
lektorky Kamily si vytvoříte květináč nebo obal na 
květiny. Pokud nemáte zkušenosti s keramikou, nic 
se neděje, Kamila vše vysvětlí a pomůže.
Je nutné poslat on-line přihlášku z 
https://www.urosnicky.eu/tabory/ a platbu provést 
předem na 
číslo účtu: 107-6963890277/0100 
VS: 5769645 

Těší se, Kamila Hyšplerová

https://www.urosnicky.eu/tabory/


VÍTÁME PRÁZDNINY
Srdečně zvu pohodové děti na první 
přespávačku letošních prázdnin. 

Společně si zajdeme na poznávací tůru po 
okolí, na zrmzlinu, večet si opečeme buřty. 
Když bude horko, budou i vodní války :), 
zahrajeme hry a zájemci si vyrobí něco na 
památku.

Sraz bude v pátek 1.7. mezi 8. a 9. hodinou, 
vyzvednutí dětí v sobotu 2.7. okolo 9. hodiny. 
Cena 250 kč. Je nutno poslat on-line přihlášku 
https://www.urosnicky.eu/tabory/ .

Těším se, Blanka

https://www.urosnicky.eu/tabory/


PŘEJI VŠEM KRÁSNÝ 
SLUNEČNÝ A 
JAHODAMI 
PROVONĚNÝ  
ČERVEN A DĚTEM 
VYSVĚDČENÍ, SE 
KTERÝM BUDOU 
SPOKOJENÉ.


