PROGRAM NA ÚNOR 2017
3. 2. / pátek – Pololetní prázdniny
HUDEBNÍ POLOLETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
8.00-15.00 hodin, hudební soustředění pro všechny hudebníky z Vikýře,
cena 120,- Kč, přihlášky a informace do 30.1., S. Příhonská
POLOLETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ MAŽORETEK
8.00-15.00 hodin, tréninková akce určená účastníkům kroužku mažoretek Jablonecká jablíčka
skupin I. a II., cena 120,- Kč, informace a přihlášky do 30.1., S. Příhonská
VÝLET DO iQLANDIE
pololetní vlakový výlet za zábavou do Liberce, cena 300,- Kč,
informace a přihlášky: M. Šípková
2. - 5. 2. / čtvrtek - neděle
RODINNÝ VÍKEND S TVOŘENÍM A SPORTOVÁNÍM
Ubytování Na Kynastu, řádění na sněhu, běžky, sáňky a boby sebou. Výlet na sněžnicích na rozhlednu
Nisanka, informace a přihlášky: M. Šípková
7. 2. / úterý
VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ
16.30 – 18.00 hodin, tvořivá dílnička pro malé i velké zájemce s láskyplnou tématikou,
cena 50,- Kč, informace a přihlášky do 3.2., A. Tauchmanová
8. 2. – 9. 2. / středa, čtvrtek
VALENTÝNSKÁ DÍLNA PRO ŠD
13.00 – 15.00 hodin, Valentýnská dílna pro školní družiny, cena 20,- Kč,
informace a přihlášky: A. Francová
11. 2. / sobota
ZPĚVÁČCI
od 9.00 hodin, oblastní přehlídka zpěváků lidových písní z regionu, startovné i vstupné 40,- Kč,
přihlášky a informace do 8. 2., S. Příhonská
11. 2. / sobota
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
14.30 - 16.00 hodin, sportovní akce pro všechny zájemce a natěšené bruslaře, děti mají vstup zdarma,
dospělí zaplatí 40,- Kč, informace P. Dostál
17. 2. / pátek
ZIMNÍ KINO "U PRUTU"
od 17.20 hodin, žhavé partnerské zimní promítání pod širým nebem, nutná rezervace vstupenek předem,
horké nápoje zajištěny, informace M. Šípková
19.2. / neděle
KARNEVAL S VIKÝŘEM NA STŘELNICI
15.00-18.00 hodin – zábava, hry, soutěže, tanec, dobrá nálada pro malé i velké v sále na Střelnici,
předprodej vstupenek od 6.2. v DDM Vikýř, cena 50,- Kč/osoba, pondělí-čtvrtek 14:30-19:00 hodin,
vstupenku je nutné zakoupit předem, kapacita sálu je omezena, informace M. Šípková
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