
Listopadové 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. 

 
Pondělí 3. 11. od 16:30 hod 
Podzimní pohádka s paní Enochovou z divadla Rolnička 
Vstupné 30 Kč, členky RC 20 Kč. 
Rezervace místa na tel. 739 054 465 
 
Čtvrtek 12.11. od 15 hod.  Senior klub Výšina 
Muzikoterapie - prožitkovou přednášku s flétnistkou a muzikoterapeutkou Bc. Bohumilou Poznarovou 
Co je to muzikoterapie, pro koho je a jak pomáhá? 
Jak nás hudba ovlivňuje? Ukázky hry na hudební nástroje, které sev muzikoterapii používají. 
Aktivní zapojení posluchačů s využitím tónu, rytmu, zpěvu a dechu. Každý zažije pocit úspěchu 
z vlastní tvořivosti. 
 
Čtvrtek 26. 11. od 16.30 hod. přednáška s Mgr. Zdeňkou Svobodovou na téma: Řešení konfliktních 
situací v rodině.  
Vstupné 30 Kč, členky RC 20 Kč. 
Rezervace místa na tel. 774 825 085 

Pátek 27. 11. Výroba adventních věnců (průběžně od 16 hodin).  
V ceně 50 Kč obdržíte korpus, chvojí, drát a přírodniny. S sebou bodce, přízdoby, kdo má, tak tavící 
pistoli, kleště. 
Rezervace místa na tel. 774 825 085 

Na listopad či začátek prosince plánujeme přednášku na téma Prevence domácího násilí. 

 
Plánujeme na prosinec: 

4. 12. Výroba svíček od 16 hod. Cena svíček 40  Kč (dle velikosti a použitého materiálu). 
6. 12. Mikulášská nadílka 
15.12. Vánoční pohádka. Divadlo Rolnička 
Vosí společnost – výroba nepečeného cukroví, termín upřesníme. 
 
 
Vzhledem k nouzovému stavu neproběhla tradiční podzimní burza oblečení, hraček a sportovních 
potřeb. Na naší fb stránce můžete využít připnutý příspěvek a nabídnout či poptat, co potřebujete 
prodat nebo nakoupit.  
 
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.  



Pokladnička je nyní 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. 
 


