
Mikuláši, přijď dnes k nám, 
písničku ti zazpívám, 
přines prosím trochu dobrot, 
můžeš je dát třeba do bot. 
Dáváš dárky pro radost, 
pro každého máš jich dost. 

MIKULÁŠSKÁ 

Nedele 9.12.2012 v 17.00 hodin  
v zábavném centru Extreme Park (2-hé patro) 

 
Jako tradičně přijde Mikuláš se svými pomocníky 
andělem a čertem a budou rozdávat mikulášskou nadílku. 
Za básničku nebo písničku vám budou odpuštěny všechny 
hříchy letošního roku! Rodiče prosíme o informace do 
knihy hříchů. Pro zábavu budou malým dětem k dispozici 
prolézačky a starším bowling, mini golf, video hry a disco.  
 
Vstupné je 6 Euro na osobu, zahrnuje mikulášskou  
nadílku a pohoštění pro malé i velké. Maminky prosíme 
připravte něco malého sladkého (jídlo není dovoleno). 
 
Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení Vaší účasti 
do 1.12. u Hanky tel. 99560803 (po 19 hodině), Lenky  
tel. 22351095 a Koulise tel. 99423476.  
 
 
 

Přijďte a oslavte s námi tento tradiční český předvánoční svátek!  
 



Γιορτή Αγίου Νικολάου 

Την Κυριακή 9.12.2012 στις 17.00 
 στο παιδικό πάρκο Extreme Park  

(2ο όροφο) 
 
Σύμφωνα με την παράδοση, ο Άγιος Νικόλαος με τους 
βοηθούς του, τον άγγελο και το διαβολάκι, έρχεται να δώσει 
τα δώρα στα παιδιά. Απαγγέλλοντας ένα ποιηματάκι ή 
τραγουδώντας ένα τραγουδάκι, θα συγχωρεθούν όλες οι 
αταξίες και οι ζαβολιές που κάναν τα παιδιά το χρόνο που 
πέρασε! (Παρακαλούμε τους γονείς να μας δώσουν 
πληροφορίες για το βιβλίο με τις ζαβολιές των παιδιών).  
 
Για διασκέδαση, τα μικρά παιδιά θα μπορούν να παίξουν 
στην παιχνιδούπολη, και τα πιο μεγάλα, στο μπόουλινγκ, μίνι 
γκολφ, βίντεο, ντίσκο και άλλα.  
 
Είσοδος 6 ευρώ το άτομο, περιλαμβάνει φαγητό, ποτό και 
παραδοσιακή σακκουλίτσα με δωράκια για κάθε παιδί. 
Παρακαλούνται οι μαμάδες να φέρουν κάτι γλυκό μαζί τους 
(απαγορεύονται τα φαγητά). 
 
Για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης, παρακαλούμε να 
δηλώσετε συμμετοχή μέχρι τις 1.12 στη Χάνκα τηλ. 99560803 
(μετά τις 7:00 μ.μ.), στη Λένκα τηλ. 22351095 ή στον Κούλλη 
τηλ. 99423476. 

Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί αυτή τη παραδοσιακή Τσέχικη γιορτή !  


