
Běháme pod vedením 
Standy Slamiaka
Sraz vždy u cedule budovy hájovny. 
Sportovní oblečení a náladu s sebou.
dětský běh pondělí od 17:30 hodin  
 (do změny letního času) 
dospělý běh středa 10:00 hodin 
  pátek 17:30 hodin 

Přednášky 
Vznikl přednáškový cyklus pro dospělé 
vždy jeden čtvrtek v měsíci od 19 hodin. 

08. 11. Míla Man
L. L. Thun Hohenstein a usedlost 
Cibulka 

29. 11. Karel Křenek
Nové průzkumy rukopisů 
Královédvorského a Zelenohorského

13. 12. Monika Veverková
Magdalena Dobromila Rettigová nejen 
kuchařka 

10. 01. Ivana Kolářová
Mikrobi

07. 02. MUDr. Radim Šrám, DrSc.
Vliv znečištěného ovzduší a zeleně na 
vývoj dětí

HÁJOVNA NA CIBULKÁCH LETOS V ZIMĚ OTEVŘENA

Přírodně tvořivé čtvrtky 
s Monikou Veverkovou 
Jako vloni, bude i letos každý sudý 
čtvrtek od 14:30 do 17 hodin v hájovně 
a jejím blízkém okolí probíhat tvoření 
z přírodních materiálů, povídání si 
o přírodě, její zkoumání a hraní si. Rodiče 
s dětmi od cca 3 do 10 let přijďte!
04. 10. Vykopání a kontrola hřbitova 
odpadků, který jsme založily na jaře 

18. 10. Přijďte si obtisknout krásné 
podzimní listy na triko, tašku či jen tak 
na papír

01. 11. Výroba lesních skřítků z kaštanů, 
žaludů a dalších plodů, které nás v lese 
cvrnknou do nosu

15. 11. Výroba přírodních mýdel s vůní 
perníku 

29. 11. Plstění oveček do betléma

13. 12. Vánoční překvapení!

Páteční dílničky
s Dagmar Šormovou od14:30

16. 11. Včelí vosk, odlévání ozdob, svíčky 

23. 11. Adventní věnce,  zdobení

Výtvarná odpoledne 
s Madlou Koděrovou  
Každý první pátek v měsíci 14:30 -17 hodin

05. 10.  Houbařit s jistotou: 
namaluj si dřevěnou houbu

02. 11.  Listy, šípky, lístečky: 
vitráže v podzimních barvách

07. 12.  Kapr, strom a hvězda: 
tisk vánočních přáníček 

Čtení nejen pro děti
s Kristinou Hellerovou
Vezměte maminky, tatínky, babičky, 
dědečky nebo paní učitelky a přijďte se 
za námi podívat a poslechnout si něco 
pěkného.

04. 10. a 25. 10. od 9:30 hodin pro děti 

V průběhu podzimu proběhne autorské 
čtení s paní Evou Malou

Sledujte web a facebook Hájovny, akce 
mohou přibývat!

07. 03. přednáškový termín volný pro 
kohokoliv. Zájemce, ať se ozve na email:
hajovna.cibulka@volny.cz


