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Milé děti, milí dospělí,

odpočinkový leden je za námi a akcemi nabitý únor před námi.

Hned zkraje měsíce nás čekají jarní prázdniny. V Rosničce 
proběhne třídenní program, v pondělí pojedeme do DOV do 
Národního zemědělského muzea, kde nás čekají dva edukační 
programy. Úterý a středa budou patřit zimním radovánkám, 
dobrotám, tematickému tvoření, přespávačce a solné jeskyni.

Akce, které jsem si pro vás v únoru nachystala, jsou …….



terénní bojovka ZIMNÍ SPORTY
Od 1.2. do 15.2. bude na trase rozmístěno celkem 9 párů 
papírových barevných rukavic s napsanými indiciemi. Tyto si 
zapíšete do připravené tabulky a poté zjistíte, kde na vás čeká 
odměna. Potřebovat budete vytisklou odpovědní tabulku 
(naleznete na www.urosnicky.eu), obyčejnou tužku, mobilní data 
a “strejdu Googla”, dobrou náladu a asi hodinu a půl času.

A jaká je trasa?

Postav se na náměstíčku obce Malenovice na žulovou malinu, 
dále své kroky směřuj po nadrceném dřevě na vrchol 
významného kopce se sakrální stavbou. Poté projdi obě místa 
posledního odpočinku. Dále putuj cestou s nádhernými výhledy 
na Lysou horu. Na kraji lesa uvidíš kříž, sejdi k němu a zase 
zpět. Pokračuj v cestě dále, ale pozor! Nestoupej do kopce 
asfaltového, ale vpravo si umazej boty blátem. V tomto místě 
zjistíš, kde si odměnu sníš. 

http://www.urosnicky.eu


MAŠKARNÍ A VALENTÝNSKÁ 
DÍLNIČKA

Milé děti, milí dospělí,

srdečně vás zveme na tematickou tvořivou 
dílničku.

Přijďte si v úterý 14.2. v čase 16:00 - 18:00 
vyrobit originální valentýnské přáníčko nebo 
dáreček a maškarní klobouk.

70 kč a dobrou náladu s sebou.

                              Těšíme se, Blanka a Zuzka.



DĚTSKÝ KARNEVAL

Srdečně zveme malenovické děti i 
dospělé na Dětský karneval do 
Obecního domu v Malenovicích. Pro 
všechny bude nachystáno drobné 
masopustní občerstvení, káva a čaj. 
Pro děti bude připraveno tematické 
tvoření, dobroty a zábava. Vstupné je 
dobrovolné a s sebou si vemte 
kostým a dobrou náladu :) 

Těšíme se, Blanka a holky z kulturní komise



PŘEJI VŠEM MRAZIVÝ A 
SNĚHOVÝ ÚNOR A 
BUDU SE TĚŠIT NA 
VIDĚNOU V ROSNIČCE.

Blanka


