
Maminky a dcery, 
věnujte si 8. března společný čas,  

                             který si spolu opravdu užijete! 
 
 
 

Milé maminky a milá děvčátka z I. stupně, 
 
srdečně vás zveme na historicky první ročník akce s názvem  „Mámy a dcery“, 
který na naší základní škole pořádáme ve spolupráci se spolkem Zlatohrad a Satinka dětem z.s. 
 
KDY:  8. března 2019 (pátek), od 16:00 do cca 19:30 hodin  
KDE:   ZŠ Komenského, v prostoru jídelny Scolarest 
ZA KOLIK:  50 Kč (maminka + 1 dcera), 70 Kč (maminka + 2 dcery) 
 
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT? 

● Příjemný čas strávený ve společnosti ostatních holčiček a maminek. 
● Mini bubnovací workshop s Vlaďkou Gavlasovou - můžeme hrát, můžeme poslouchat - 

bubínky a podobné nástroje budou k dispozici.  
● Vzájemné zdobení těla gelovými barvami na kůži - smývatelnými :-) 
● Vzájemné líčení, česání, krášlení - nechme se hýčkat našimi holčičkami a hýčkejme my je... 
● A také nás čeká malé vyráběcí překvapení aneb něco jen pro VÁS DVĚ!  

 
CO S SEBOU? 

● Dobrou náladu a chuť strávit spolu hezký čas. 
● Podložku na sezení na zemi - karimatka, polštářek, deka. 
● Psací a kreslící potřeby (pera, pastelky, fixy). 
● Všemožná líčidla, potřeby na lakování nehtů, ozdoby do vlasů, hřeben, zrcátko.  

Zkrátka posbírejte doma vše, co by se vám mohlo ke společnému zdobení hodit. 
● Něco drobného (např. upečeného) na zub, ať si náš společný čas zpříjemníme dobrotami. 

 
Teplé i studené nápoje, potřebný materiál pro tvoření a gelové barvy na tělo budou zajištěny. 

 
NA AKCI JE MOŽNO SE PŘIHLÁSIT nejpozději do 4. března 2019 EMAILEM na:  
mamyadcery@seznam.cz či SMS na tel. 604 559 190. Uveďte, prosím, jméno dítěte, třídu a jméno 
maminky + telefon. Místo maminky se může zúčastnit babička nebo teta. Děkujeme! 

 
                                                     Moc se na Vás těšíme! :-) 
  

 
 
 

 
 
 

  
 

                                          Skupina maminek, které se ujaly organizace: 
 M. Fucimanová, K. Geertsema, B. Kabátová, 

                                                                     J. Kokešová, D. Rakošanová 
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