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• CO: Dětský maškarní bál v Čerčanech 
K poslechu hraje živá hudba, zazní písničky z pohádek a pro děti budou připraveny hry a soutěže. 
KDE: Kulturní dům Čerčany 
KDY: 1.3.2020, od 14:00 
VSTUPNÉ: neuvedeno 
https://www.pysely.cz/volny-cas/kultura/kalendar-akci/detsky-maskarni-bal-v-cercanech-
427_261cs.html 
 

• CO: Loutkové divadlo - Paví král 

Tradiční pohádka v podání loutek divadelního spolku Sokol Velké Popovice. 
KDE: Sokolovna Velké Popovice 
KDY: 1.3.2020, 14:30 
VSTUPNÉ:50 Kč děti 
http://divadlo.kvalitne.cz/program.html 
 

• CO: Divadelní představení pro děti - Knížka Helča, soubor Stradea 

Představení v podání Helčy Kriglové je určeno pro děti předškolního věku, ale i pro malé školáky. Trvá 
zhruba 55 minut. Představení probíhá formou dialogu s malými diváky. 
KDE: sál Hotelu Sv. Huberta, Louňovice Mukařov 
KDY: 7.3.2020, 15:00 
VSTUPNÉ: 40 Kč / 60 Kč 
http://www.lounovice.cz/aktuality/kalendar-akci/kam-za-kulturou/divadelni-predstaveni-pro-deti-
knizka-helca-307_187cs.html 
 

• CO: Dětský masopust v Zaječicích 

Jste srdečně zváni na “tradiční - netradiční masopust”. 
KDE: Fotbalové hřiště Zaječice 
KDY: 7.3.2020, od 10:00 
VSTUPNÉ: -- 
 

• CO: Tátovýlet ve Voděradských bučinách 

Tátové, pojďme se společně toulat krásnými lesy společně s našimi dětmi. 
KDE: Struhařov, , parkoviště - zastávka autobusu U hřiště 
KDY: 14.3.2020, od 10:35 
https://tatohrani.cz/live/sluzby/muzi/akce/?utm_source=SM%20newsletter 
 
 
 
CO: Sportovní karneval v Senohrabech 
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Čeká nás bohatý program plný her, soutěží a zajímavých vystoupení. Pravidelná účast je cca 200 dětí 
a dospělých. 
KDE: tělocvična Sokol Senohraby 
KDY: 14.3.2020, od 15:00 
VSTUPNÉ: dobrovolné 
http://www.tjsokolsenohraby.cz/nadchazejici/kalendar/detsky-karneval-40_23cs.html 
 

• CO: NERF trénink 

Tradiční NERF akce, na které se mohou malí pistolínici zdokonalovat 
KDE: OÚ Světice 
KDY: 15.3.2020, 14:30 
VSTUPNÉ: 200 Kč/dítě 
https://klubctyrlistek.cz/akce-prehled/akce-ctyrlistek/nerf-trenink15-
3/?utm_source=SM%20newsletter 

• CO: Loutkové divadlo - Bezhlavý rytíř 

Tradiční pohádka v podání loutek divadelního spolku Sokol Velké Popovice. 
KDE: Sokolovna Velké Popovice 
KDY: 15.3.2020, 14:30 
VSTUPNÉ: 50 Kč děti 
http://divadlo.kvalitne.cz/program.html 
 

• CO: Divadelní představení pro děti - O statečné Margitce, soubor Bářino toulavé divadlo 

Loutky nám zahrají napínavou autorskou pohádku o nebojácné dívce, která se vydává hledat svého 
ztraceného tatínka. Uprostřed temného lesa narazí na prapodivnou hospodu, kde se nechává 
najmout do služby. Statečně se postaví zlu, zachrání tatínka a navíc nalezne svou lásku. 
KDE: sál Hotelu Sv. Huberta, Louňovice Mukařov 
KDY: 22.3.2020, 15:00 
VSTUPNÉ: 40 Kč / 60 Kč 
http://www.lounovice.cz/aktuality/kalendar-akci/kam-za-kulturou/divadelni-predstaveni-pro-deti-o-
statecne-margitce-308_188cs.html 
 

• CO: Závody MTB v Pyšelích 

Závody horských kol, MTP offroad, kategorie muži/ženy/junioři a juniorky (12-16 let), přihlášky na 
info@roraceteam.cz 
KDE: u rybníka Debrný Pyšely 
KDY: 29.3.2020, 11:00 - 16:00 
VSTUPNÉ: startovné 350 Kč dospělý / 250 Kč junior 
https://www.pysely.cz/volny-cas/kultura/kalendar-akci/mtb-pysely-offroad-421_257cs.html 
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• CO: Výtvarná soutěž na téma “Božena Němcová očima dětí” 

MŠ při Olivově léčebně vyhlašuje výtvarnou soutěž k 200. výročí narození jedné z nejznámějších 
českých spisovatelek. Účastnit se mohou školáci a předškoláci na říčansku. 
Propozice obrázku: https://www.olivovna.cz/vytvarna-soutez-na-pocest-bozeny-nemcove#gallery-2 
KDE: -- 
KDY: do 30.4.2020 
VSTUPNÉ: -- 
https://www.olivovna.cz/vytvarna-soutez-na-pocest-bozeny-nemcove 
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