
 

 

 

 

Informační měsíčník M´am´aloca o.p.s. 

 

Zdravím Vás, 

Po delší odmlce se vracíme k zasílání pravidelných informací obecně prospěšné společnosti 

M´am´aloca. Vzhledem k prvnímu vydání v roce 2017 Vám zasíláme přehled na nejbližší 

měsíc a informace o chystaných akcích v celém roce 2017.  

V měsíci dubnu pořádáme následující: 

Datum Akce Popis Kontakt Přihlášky/cena 

15.4. od 
10.00 
do 
16.00 

Veřejné pečení 
chleba 

Ke Štolmíři již tradičně patří 
vůně čerstvého kváskového 
chleba, který připravují naši 
zkušení pekaři. Přijďte 
přivonět a ochutnat! 

Jiří Stuchl; 
774650198 

Volný vstup 

15.4. od 
9.00 do 
16.00 

Veřejné vaření 
piva 

Profesí umělecký kovář Leo 
Pivoňka a kameraman 
Tomáš Svoboda vaří doma 
dobré pivo. Kdo byl na 
Restaurant day ví, že 
chutná skvěle. Jak se 
takové pivo vaří, co všechno 
je potřeba a jak jednotlivé 
přísady vypadají, budete 
moci vidět na vlastní oči na 
prvním veřejném vaření piva 
v ateliéru M´am´aloca.  

Jiří Stuchl; 
774650198 

Dobrovolné 
vstupné 

15.4. od 
10.00 
do 
19.00 

Velikonoční dílna Dílna s velikonoční 
tématikou včetně pomlázek 
a píšťalek. Opět budou 
dominovat přírodní 
materiály a klasické formy 
zdobení. Vajíčka sebou!!!!! 

Pavla 
Hubáčková; 
603289653 

Dobrovolné 
vstupné 

15.4. od 
14.00 
do 
17.00 

Košíkářská dílna Velikonoční otevřená dílna - 
velikonoční vajíčka z 
pedigu, pomlázky z 
donesených proutků 

Blanka 
Svobodová 

Dobrovolné 
vstupné 

22.4. od 
9.00 do 
12.00 

Garážový výprodej První garážový výprodej ve 
Štolmíři. Je to malá 
předzvěst chystaných 
pravidelných „Bleších trhů“. 
Přijďte prodat či vyměnit 
věci, které neužíváte.  

Jiří Stuchl; 
774650198 

Zdarma 

Pátky 
od 9.00 
do 
12.00 

Setkání rodičů 
s dětmi – MC 
Kostička 

Pravidelné využití herny pro 
děti a jejich maminky. 

Petra 
Čurgaliová; 
607038295 

Volný vstup 



 

 

 

Mimo jiné chystáme pro vás i následující program: 

Termíny pečení chleba a vaření piva: 

15. dubna 

13. května – Restaurant day 

17. června 

22. července 

19. srpna – Restaurant day 

16. září 

14. října 

Benefiční koncerty v kostele: 

Bude jich celkem dost. Potvrzené jsou: 

13. 5. – Resonance – pěvecký sbor 

19.8. – Tara Fuki – duo violoncellistek  

 

27.5. - Májové slavnosti spojené se zábavou a tancovačkou.  

1. 5. – stavění Májky na návsi 

 

Příměstské tábory v červenci (17.-21.7.) a srpnu (14.-18.8.) 

  


