
 

AKCE PLÁNOVANÉ NA PROSINEC 2017 
 
 

1. 12. – 22. 12. /každý všední den/ 9.00 – 12.00 
HRAVÉ DOPOLEDNE 
Hravé dopoledne v herně. Určeno pro děti 
od 3 měsíců s doprovodem.  
 
1. 12. /pátek/ 17.00 - 19.00  

CHCEŠ PRÁCI? * 

2. setkání – kde hledat práci, co říká inzerát, co je to 
ten motivační dopis a jak ho napsat, příprava na 
pohovor, jaké otázky čekat, finální verze životopisu. 
 
2. 12. /sobota/ 15.00 – 17.00 a 17.00 - 19.00 

MIKULÁŠSKÁ * 

Tradiční Mikulášská s Jablíčkem ve dvou termínech. 
Přijďte se s námi pobavit, zatancovat si, podívat se 
na divadlo a představení Čáry kluka. Nakonec přijde 
i Mikuláš, čert, anděl a bude se číst z pekelné knihy!  
Pro hodné děti bude připravena i nadílka ☺. Lístky 
jsou již v předprodeji. 
 
4. 12. /pondělí/ 10.00 - 11.00 
BESEDA S PSYCHOLOŽKOU  
Máte otázky ohledně výchovy nebo si nevíte rady ve 
vztazích u vás doma? Přijďte anonymně hodit dotaz 
"do klobouku" a paní psycholožka na něj ráda 
odpoví. Po zodpovězení dotazů bude probíhat 
diskuze na vybraná témata.  
 
5. 12. /úterý/ 10.00 - 12.00 

MIKULÁŠSKÁ V JABLÍČKU * 

Mikulášská besídka pro nejmenší děti v rámci 
hravého dopoledne. Prosíme, hlásit se předem. 
 
11. 12. /pondělí/ 10.00 - 11.00 
FYZIOTERAPEUTKA V JABLÍČKU 
Poradna pro zdravý pohybový vývoj vašich dětí od 
narození do 3 let. Jak podpořit dítě ve správném 
vývoji (např. Predilekce - stáčení hlavičky k jedné 
straně, opožděný vývoj, oslabení břišních svalů, 
vadné držení těla, vtáčení špiček dovnitř a další). 
 
12. 12. /úterý/ 16.30 - 18.00 
DEBATA S PSYCHOLOŽKOU 
Máte otázky ohledně výchovy nebo si nevíte rady ve 
vztazích u vás doma? Přijďte anonymně hodit dotaz 
"do klobouku" a paní psycholožka na něj odpoví … 

 

13. 12. /středa/ 10.00 - 11.00 
STÁŽE PŘI RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ 
Jak si zvýšit možnosti uplatnění na trhu práce 
prostřednictvím stáže na rodičovské dovolené 
vám poradí Stanislava Karásková z Fondu dalšího 
vzdělávání. 
 
13. 12. /středa/ 17.30 - 19.30 
JAK SE ZBAVIT ZLOZVYKŮ A ZÁVISLOSTÍ 
Nová revoluční poznání v oblasti fungování 
lidské mysli otevírají nové cesty ke změně 
dlouholetých návyků i bez silné vůle, tréninků či 
strategií. Naučte se využívat svoji mysl ke 
změně. Bez námahy. 
 
14. 12. /čtvrtek/ 15.30 - 18.00 
KLUB PAVOUČCI 
Pravidelné setkávání dětí s ADHD, PAS a 
jakýmkoli jiným handicapem. Přidejte se k nám.  
 
15. 12. /pátek - sobota/ 15.00 - 10.00 

SCRAPBOOK A PYŽAMOVÁ PÁRTY * 

Výroba originálních dárečků z vlastních fotek 
s pyžamovou párty a spaním v Jablíčku ☺. 
 
21. 12. /čtvrtek/ 15.30 - 18.00 
KLUB DVOJČAT 
Pravidelné setkávání rodin s dvojčaty či 
vícerčaty.  
 
22. 12. /pátek/ 16.30 - 22.00 

BESÍDKA DOBROVOLNÍKŮ JABLÍČKA* 

Koledy, cukroví, dárky – poděkování pro aktivní 
členy Jablíčka. 
 
OD 23. 12. 2017 DO 1. 1. 2018 JE JABLÍČKO PRO 
VEŘEJNOST UZAVŘENO. 
 
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V LEDNU? 
Neckiáda na sněhu – sjezd na čemkoliv 
Krmení zvířátek v lese 
Nový kroužek pro dospělé – cvičení pro baculky 
 

*  na takto označené akce je nutné se hlásit 

předem na tel. 773 270 271 nebo 
info@centrumjablicko.cz. Ostatní akce najdete 
na www.centrumjablicko.cz 

 

 


