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RC Obláčik pozýva osláviť Deň otcov

Rodinné centrum (RC) Obláčik srdečne pozýva
všetkých, malých aj veľkých, v kočíkoch či peších,
aby ste zažili vzrušujúce dobrodružstvo v neďalekej prírode. Z bohatej ponuky rodinných podujatí by sme špeciálne radi upriamili Vašu pozornosť
na mimoriadne obľúbený Rozprávkový les. Stalo
sa už tradíciou, že každoročne počas víkendu,
keď otcovia slávia svoj sviatok, sa v priľahlom lamačskom lesoparku dejú zázračné veci. Tento rok
už po deviatykrát v sobotu, 20. júna od 9:30 hod.
Registrácia účastníkov bude pri zastávke MHD č.
23, 30 a 63 s názvom Klanec. Posledný termín vstupu na trasu je o 10:45 hod., aby ste cca do 12:00
hod. stihli absolvovať všetky pripravené atrakcie. Pri registrácii dostanete kartičku, kde budete
zbierať pečiatky za jednotlivé splnené úlohy. Naši
dobrovoľníci nasmerujú vaše kroky na jedenásť
stanovísk, kde budete plniť zadania rozprávkových bytostí. Určite sa Vám nestáva každý deň, aby
ste mali možnosť stretnúť Snehulienku a vzápätí
Popolušku. Zoznámite sa so Snehovou kráľovnou.
Pozdravíte sa s vodníkom a indiánom, rozveselia
Vás aj dúhoví škriatkovia. Budete mať tú česť zachraňovať zakliate víly, dobýjať hrad a na vlastné
oči vidieť medovníkový domček. Ak Vás neunaví
Rytier a drak, zmeriate si sily pri ťahaní repky. Na

Mesačník o živote v Lamači, 17. ročník

konci trasy, po odovzdaní vyplnenej kartičky, bude
na vaše deti čakať milý balíček s prekvapením.
Podujatie je určené najmä deťom predškolského
veku a mladším žiakom. Avšak nevylučujeme, že
Rozprávkový les si dokážu užiť aj mládežníci, ich
rodičia a starí rodičia. Dostanú tak šancu vrátiť sa
v spomienkach do detstva a pospomínať si na ideálny svet, kde pravda víťazí a aj zlé sa napokon na
dobré obráti. A možno to vaše deti opäť pritiahne
ku knihám a čítanie rozprávok či povestí na dobrú
noc sa stane vašim novým večerným rituálom.
V prípade nepriaznivého počasia bude akcia
presmerovaná do krytej haly. Bližšie informácie
budú zverejnené na internetovej stránke www.
oblacik.sk
Srdečne ďakujeme sponzorom, ktorí nás podporili: Komprint s.r.o. a Zlatá studňa s.r.o.
Do skorého videnia, tešíme sa na Vás.
Tím RC Obláčik

























Všetkým jubilantom blahoželáme!
Údaje pochádzajú z Ohlasovne trvalého pobytu
BA-Karlova Ves. Za prípadné uverejnenie neaktuálnych údajov sa vopred ospravedlňujeme.

Z technických príčin a problémov so systémom evidencie Ohlasovne pobytov v Karlovej
Vsi uverejníme zoznam lamačských novorodencov, ktorí sa narodili v máji, až v letnom
čísle. Za pochopenie ďakujeme!

Máte originálny recept? Tip na
slanú alebo sladkú špecialitu?
Podeľte sa o svoj recept z Lamača.
Napíšte nám na

lamacan@lamac.sk
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