
AKCE PLÁNOVANÉ NA LISTOPAD 2017 

 

1. 11. – 30. 11. /každý všední den/ 9.00 – 12.00 
HRAVÉ DOPOLEDNE 
Hravé dopoledne v herně. Určeno pro děti 
od 3 měsíců s doprovodem. V úterý cvičení rodičů 
s dětmi, čtvrtek cvičení pro maminky s hlídáním 
dětí, pátek hudebně-výtvarný kroužek. 
3. 11. – 5.11. /pátek až neděle/   
HELLOWEENSKÝ RODINNÝ POBYT * 
Rodinný stmelovací pobyt off-line plný zábavy. 
Čekají na vás hry pro celou rodinu, výlet, posezení 
u ohně, stezka odvahy a diskotéka v maskách.  
4. 11. /sobota/ 16.00 – 17.30  
HELLOWEENSKÝ MAŠKÁRNÍ BÁL* 
Nasaďte masky a přijďte oslavovat s námi ☺. 
Odpolední karneval s hudbou, tancem a bohatou 
tombolou. Vstupné v předprodeji 40 Kč/osoba. 
6. 11. a  20. 11. /pondělí/ 10.00 – 12.00 
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA A VZTAHOVÝ PORADCE 
V JABLÍČKU * 
Máte problémy a nevíte si rady? Do poradny se 
vám nechce jít? Individuální poradenství zdarma. 
6.11. /pondělí/ 12.30 – 13.45 
BABY MASÁŽE* 
Sblížení, důvěra, hlubší vazby, relaxace… Začátek 
5-ti týdenního kurzu pro rodiče s dětmi od 
narození do 1 roku. 
6.11. /pondělí/ 14.00 - 16.00 
MAMINKY PODNIKATELKY* 
Konzultace v rámci projektu maminky 
podnikatelky. 
8.11./středa/ 10.00 – 11.11 
BEZPEČNOST NA SÍTÍCH 
Každou novinku na FB, fotky na instagram, fotky 
z dovolené pro rodinu na rajče a nejlépe vše dělat 
za poklusu z mobilu. Je to opravdu bezpečné? 
10. 11. /pátek/ 16.00 – 18.30 
KURZ NOŠENÍ DĚTÍ V ŠÁTKU* 
Naučíte se základní úvazy tak, abyste se nebáli 
své děti v šátku nosit. Kurz je určen pro rodiče 
malých miminek a těhotné ženy. 
11. 11. a 12.11. /sobota a neděle/  
VÁNOČNÍ PEČENÍ S GÁBINOU* 
Přijďte si do Jablíčka upéct a nazdobit adventní 
věnec z perníku pod vedením zkušené cukrářky 
Gábiny. Rezervace do 3. 11., více info na webu. 
14. 11. /úterý/ 17.00 – 19.00 
INTERNETOVÉ ZÁVISLOSTI 
Město Jablonec nad Nisou pro vás připravilo 
přednášku ve Spolkovém domě s hlídáním dětí. 

 

15. 11. /středa/ 10.00 – 11.00 
NORMÁLNÍ VS. PŘIROZENÉ 
Už má zase záchvaty vzteku? Ale jaké je to být 
dítětem v dnešní době? Interaktivní seminář na 
téma dopady civilizačních změn na přirozené 
dětství. Lektor PaedDr. Lenka Hřibová. 
15. 11. /středa/ 17.30 – 19.30 
POROZUMĚNÍ MYSLI aneb pravá podstata 
fungujícího vztahu. * 
Přednáška Martina Jotova o tom, proč dobrá vůle,     
láska a porozumění mezi partnery jsou ve vztahu 
nejdůležitější a jak mohou vztahy fungovat 
dlouhodobě šťastně. 
16. 11. /čtvrtek/15.30 – 18.00  
KLUB DVOJČAT 
Máte dvojčata, trojčata...? Přijďte i s dětmi 
do Jablíčka a podělte se o své radosti i starosti 
s ostatními. 
20.11. /pondělí/ 14.00 - 16.00 
MAMINKY PODNIKATELKY* 
Další přednáška v rámci klubu maminky 
podnikatelky. Více info na webu. 
21. 11. a 22. 11./úterý a středa/ 
DĚTSKÁ VÝSTAVA ZDRAVÍ* 
Vzdělávací program pro MŠ a ZŠ. Pozor - pro 
veřejnost je v tuto dobu Jablíčko uzavřené. 
23. 11. /čtvrtek/ 15.00 –  17.00 
LAKTAČNÍ PORADENSTVÍ* 

Setkávání těhotných a kojících maminek v Jablíčku 
s laktační poradkyní Eleonorou Kočí. 
24. 11. /pátek/ 17.00 –  19.00 
CHCEŠ PRÁCI? …z pískoviště na pracoviště…* 

První lekce semináře, který zvýší vaše šance na 
trhu práce. Přednáší zkušená personalistka a 
mediátorka Mgr. Lucie Ptáková. 
25. 11 /sobota/ 10.00 – ? 
WORKSHOP PLETENÍ Z PAPÍRU* 
Přijďte se naučit techniku pletení z papírových 
ruliček a zároveň si vyrobit adventní svícen. 
29. 11. /středa/ 10.00 – 11.00   
LOGOPEDICKÁ PREVENCE 
Přednáška Mgr. Marie Štosové na téma 
logopedická prevence. Jak řeč u malých dětí 
rozvíjet a jak předcházet poruchám řeči.  
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V PROSINCI? 
Mikulášská besídka, cvičení pro baculky a spousty 
dalších akcí… 

• na takto označené akce je nutné se hlásit předem 

na tel. 773 270 271 nebo info@centrumjablicko.cz 


