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Prosinec

Neděle 2. 12. 2018 rozsvícení stromečku na Lidickém náměstí 

(Pohádkový příběh "Čekání na Andělské světlo", Tereza Mašková, Jaroslav Uhlíř, 
Dětský pěvecký sbor Ústecké, Bambini, Ohňostroj)

- Převzetí klientů u severočeského
divadla v 15:00

- Návrat 18:00 u severočeského
divadla

- Cena 330 kč 

Pondělí 3. 12. 2018 Bowling

- Převzetí klientů ve škole ve 14:00
- Návrat 16:30 parkoviště pod Billou
- Cena 380 kč 

Středa 5. 12. 2018  Mikulášská na lidickém náměstí 

(Historická řemesla - odlévání cínových figurek, staročeské zvyky, kovář, svíčkař, Čertovské 
radovánky, Mikulášská nadílka s Muzeem Čertů z Úštěka - program plný pohádek, tance a 
zpěvu, Čertovská kapela
Čertovský kankán, břišní tanečnice)

- Převzetí klientů ve škole ve 14:00
- Návrat 18:00 u severočeského divadla
- Cena 330 kč
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Neděle 9.12.2018 hvězdá a pohádková noc

(Sváťovo dividlo - pohádka "Madlenka a skřítkové", Diva-Dlo - pohádka "Za Ježíškem do 
Betléma", Olga Lounová)

- Převzetí klientů u severočeského divadla v 15:00
- Návrat 17:30 u severočeského divadla
- Cena 280kč          

Pondělí 10.12.2018 tenis

- Převzetí klientů ve škole ve 14:00
- Návrat 16:30 parkoviště pod Billou
- Cena 240kč  

Středa 12.12.2018 živý betlém

- Převzetí klientů ve škole v 15:00
- Návrat 17:30 u severočeského divadla
- Cena 240 kč

Čtvrtek 13. 12. 2018 vánoční pečení

- Převzetí klientů ve škole ve 13:00
- Návrat 16:00 stacionář Helias
- Cena 300 kč 

Neděle 16. 12. 2018 pohádkový večer

- Převzetí klientů u severočeského divadla v 16:00
- Návrat 18:00 u severočeského divadla
- Cena 250 kč

Pondělí 17. 12. 2018 vánoční nákupy

- Převzetí klientů ve škole ve 14:00
- Návrat 18:00 u KFC
- Cena 300 kč
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Úterý 18. 12. 2018 bowling

- Převzetí klientů ve škole ve 14:00
- Návrat 16:30 parkoviště pod Billou
- Cena 380 kč

Středa 19. 12. 2018 vánoce s Lukanou

(Odpoledne s vařením, soutěže pro děti, dětské sbory, Kapr nebo řízek?
Zdobení perníčků, pečení vánoček s Lukanou
Heidi Janků)

- Převzetí klientů ve škole ve 15:00
- Návrat 18:00 u severočeského divadla
- Cena 240 kč

Čtvrtek 20. 12. 2018 rozsvícení stromečku v Heliasu (včetně her, drobného dárečku a 
chlebíčků)

od 16:00 jsou vítáni i rodiče již na páté tradiční vánoční setkání

- Převzetí klientů ve škole ve 14:00
- Návrat 18:00 stacionář Helias
- Cena 350 kč 

Pitný režim a svačina zajištěna. Na všechny aktivity mít sebou průkazku
ZTP/P

                                 Objednávky prosím posílejte na oba emaily:
                              drahomira@helias.cz  , helias@helias.cz  

Kolektiv Helias přeje klidné prožití vánočních svátku a šťastný nový rok
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