PROGRAM NA BŘEZEN 2017
4. 3. / sobota
COUNTRY BÁL NEJEN PRO HANDICAPOVANÉ
15.00-17.30 hodin, Hudební a taneční odpoledne s country kapelou Veranda. Vstupné
20,- Kč. Akce se koná za finanční podpory statutárního města Jablonec nad Nisou.
Informace I. Literová
5. 3. / neděle
KARNEVAL S VIKÝŘEM V CHRONOSU
15.00-18.00 hodin – zábava, hry, soutěže, tanec, kouzelník, dobrá nálada
pro malé i velké v Chronosu, předprodej vstupenek od 27.2. v DDM Vikýř, pondělíčtvrtek 14:30-19:00h, vstupenku je nutné zakoupit předem, kapacita sálu je omezena,
cena 50,- Kč/osoba,
informace S. Příhonská
9. 3. / čtvrtek
VAŘENÍ PODLE ROČNÍCH OBDOBÍ
Cyklus 5 kurzů praktického vaření s Kateřinou Halamovou, inspirovaných znalostmi
východní medicíny aplikovaných do českého prostředí.
Vaříme od 17 do 21h. Další informace a rezervace na halamova.katerina @gmail.com
nebo telefonu 604 780 953
11. 3. / sobota
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
14:30-16:00h, sportovní akce pro všechny zájemce a natěšené bruslaře, akce se koná
ve spolupráci s HC Jablonec nad Nisou, děti mají vstup zdarma, dospělí zaplatí
pouhých 40,- Kč, informace P. Dostál
18. 3. / sobota
DĚTSKÁ SCÉNA
Dětská recitační soutěž pro přihlášené žáky, prezence od 8:30 hodin kategorie 0, I, II;
od 11:00h kategorie III, IV; koná se v DDM Vikýř
SETKÁNÍ S KRAKONOŠEM
Výlet do Harrachova, kde se půjdeme podívat na příjezd Krakonoše, projdeme se
s průvodem masek a mrkneme se k Mumlavským vodopádům, najdeme nějakou kešku
a pojedeme domů. Výlet vhodný pro děti od 7 let, cena 50,- Kč, informace a přihlášky
do 12. 3., A. Tauchmanová
1. 4. / sobota
POHÁR DDM VIKÝŘ
Florbalový turnaj žáků v Městské sportovní hale
7. 4. / pátek
PLES NEPLES
Již tradiční akce Vikýře na Střelnici, veselý program, půlnoční překvapení
bohatá tombola netombola, k poslechu a tanci hraje kapela WOKENA,
Vstupné: 170Kč, předprodej od 17. 2. na recepci DDM od 14:30 do 19:00h
informace o akci vám rádi podají všichni pracovníci Vikýře

www.vikyr.cz

