
Říjnové dění v RC Maják Tanvald: 
Programovou nabídku najdete na www.centrumajak.cz, 

Facebook: Rodinné centrum Maják, Tanvald 
 

Všechny akce proběhnou v souladu s aktuálně platnými mimořádnými opatřeními v souvislosti 
s epidemií koronaviru. 

 
Pátek 2. 10. od 16:30 hod 
Přednáška Mgr. Zdeny Svobodové Jak s dětmi a dospívajícími mluvit o sexu. 
Vstupné 30 Kč, členky RC 20 Kč. 
 
Čtvrtek 8. 10. od 15 hod 
Senior klub Výšina 
Bejvávalo – setkání s příběhem, písničkou a lidovou poezií v podání paní Jarmily Enochové z divadla 
Rolnička. 
Káva, čaj, něco na zub, popovídáme. 
 
Sobota 10. 10. od 14 do 19 hod. 
Den pro ženy. 
Relaxační odpoledne nejen pro maminky. 
Přihlášky na tel. č. 605 757 771. 
 
19. – 23. 10. BURZA podzimního a zimního oblečení. 
PO, ÚT 8 – 12, 13 – 17 – příjem věcí. 
ST, ČT 8 – 12, 13 – 17 – prodej 
PÁ 8 – 12,  13 – 16 – prodej 
SO dopoledne – třídění, Ne 9 – 11:30 - výdej a vyúčtování. 
Věci přijímáme čisté a nepoškozené!!! 
Za každý přijatý kus se účtuje 1,50 Kč + 10 % z prodeje. Dobrovolníci, kteří pomáhají při prodeji nebo 
třídění, poplatky neplatí. 
Tabulku pro rozepsání kusů si vyzvedávejte v Majáku nebo je ke stažení na www.centrumajak.cz. 
STARÁ ČÍSLA NELZE POUŽÍT !!! V centru si vyzvedněte nové samolepky. MÁME NOVÝ SYSTÉM !!! 
Více info na tel . 605 757 771 
 
Pondělí 26. 10. od 16 hodin 
Muzikoterapie - Setkání s muzikoterapeutkou Bohumilou Poznarovou.  
Hudba ve svých rozmanitých podobách člověku odedávna pomáhala překonávat nejrůznější obtíže, 
uzdravovat se, propojovat se s druhými, vyjadřovat své prožívání nebo rozvíjet svůj potenciál. Pomocí 
hudby lze vyjádřit mnohé lépe a příměji než slovy, projevit i to, co slovy vyjádřit nedovedeme. 
Vstupné 30 Kč, členky RC 20 Kč. 
 
 
Úterý 27. 10. Prevence závislostí, látkových i nelátkových 
Během besedy se dozvíte, co je to závislost, jak ji poznat a na čem všem může být člověk závislý 
(látky i činnosti). Pozornost bude věnována nejčastějším návykovým látkám, ale i počítačovým hrám a 
sociálním sítím, které dnes tvoří nedílnou součást světa (nejen) dětí a dospívajících. Co zvyšuje riziko 
vzniku závislosti, co před ní chrání? Co dělat, když máte podezření, že vaše dítě je ohroženo 
závislostí? 
Beseda bude vedena formou přednášky s prostorem pro dotazy a diskuzi. 
Přednáší Jitka Kolářová, Advaita z.ú. Centrum primární prevence 
Vstupné 30 Kč, členky RC 20 Kč. 
 
Čtvrtek 29. 10., 16:30 – 18:30  
Jak správně poskytnout první pomoc dětem a dospělým 
Povídání s ukázkami s paní Ludmilou Fidlerovou z Červeného kříže. 
Vstupné 30 Kč, členky RC 20 Kč. 
 
Pátek 30. 10. od 16:30  
Dýňování 



Pojďte si s námi vydlabat dýni. S sebou nůž, lžíci, dýni. Pokud chcete, abychom vám dýni zajistili, 
objednávejte do pátku 23. 10. na tel. č. 605 757 771.  
 
Připravujeme na listopad: 
• Výroba přírodní kosmetiky. 
• Beseda s koordinátorem intervenčního centra Mgr. Ivo Brátem na téma domácím násilí, jak ho 
poznat, jak pomoci obětem atd.  
• Podzimní pohádka, divadlo pro děti. 
• Přednáška na téma Řešení konfliktních situací 
• Výroba adventních věnců. 
• Prarodiče ve výchově dětí, přednáška. 
 
Pokud se chcete stát členem / členkou RC Maják, zastavte se za námi v centru. Členský poplatek činí 
400 Kč na půl roku, 600 Kč na celý rok. Členky neplatí vstupné na dopolední programy (kromě středy) 
a mají zvýhodněné vstupné na akce RC. 
 
 
PÉČE O PĚSTOUNSKÉ RODINY v MDC Maják,  
klíčová pracovnice: 
Bc. Andrea Josífková, tel. 739 080 722 
pondělí, čtvrtek 8:30 – 11:00 hod. 
Doprovázející pracovník ohrožených rodin: 
Mgr. Michaela Fričová, tel. 731653868 
Poradna pro ohrožené rodiny vždy ve středu 9:00 - 11:00 hod: 
Mgr. Libuše Rydvalová, tel. 774825085 
 

 
Sbírka MAJÁK PRO MARUŠKU VOTRUBOVOU pokračuje. 
Marušce byla na zkoušku vysazena chemoterapie. Stále jezdí na kontroly a odběry do Motola.  
Marušce na její boj můžete přispět do pokladničky, která je umístěna v prodejně HG Market (dříve 
Maja), Krkonošská 363, nebo na transparentní účet 286015899/0300. Za jakýkoliv příspěvek srdečně 
děkujeme. Pro potvrzení o daru při větším obnosu nás kontaktujte na info@centrumajak.cz. 
 


