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

Facebook: Rodinné centrum Maják, Tanvald 
 

Všechny akce proběhnou (nebo neproběhnou) v souladu s aktuálně platnými mimořádnými opatřeními 
v souvislosti s epidemií koronaviru. Pro aktuální informace o konání akcí sledujte na našem webu, fb 

stránce a v e-mailu. Na všechny akce je nyní potřeba se předem přihlásit z důvodu omezené kapacity. 
Pozor, na různé akce jsou různá telefonní čísla. 

 
Čtvrtek 3. 12. od 15 hod Senior klub II, Výšina 
Předvánoční odpoledne s mladými muzikanty 
Na zahradě s altánem u RC Maják.  
Pitný režim zajištěn, něco sladkého k tomu. 
 
Pátek 4. 12. od 16 hod 
Svíčkování – přijďte si se svými dětmi vyrobit svíčku. 
Cena 10 – 40 Kč, podle použitého materiálu. Pokud máte svou skleničku, můžete přinést s sebou. 
Počet míst omezen, přihlášky na tel. 774 825 085 
 
Neděle 6. 12. od 16 hod 
Mikulášská nadílka 
Vybírání podepsaných balíčků a zápis do „Knihy hříchů“ od 15:30 
Vstupné 30 Kč za rodinu, členky RC 20 Kč. 
Rezervace místa na tel. 739 054 465 

 
Úterý 15. 12. od 15:30 hod 
Vánoční pohádka s paní Enochovou z divadla Rolnička 
Vstupné 30 Kč, členky RC 20 Kč. 
Rezervace místa na tel. 739 054 465 
 
Čtvrtek 17. 12. po 17 hod 
Vosí společnost 
Nedělejte si doma nepořádek a přijďte si vyrobit nepečené cukroví k nám. S sebou těsto, náplň formičky a 
dobrou náladu. 
Přihlášky na tel. č. 605 757 771 
 
Pátek 18. 12. odpoledne 
Účast na Tanvaldském svařáku v areálu firmy 4soft. 
 
Na leden plánujeme Karneval pro nejmenší 
 
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. 731 653 868 
Poradna pro ohrožené rodiny vždy ve středu 9:00 - 11:00 hod: 
Mgr. Libuše Rydvalová, tel. 774 825 085 
 

 
Sbírka MAJÁK PRO MARUŠKU VOTRUBOVOU pokračuje.  
Pokladnička je nyní umístěna v prodejně HG Market (dříve Maja), Krkonošská 363, nebo můžete 
přispět na transparentní účet 286015899/0300. Za jakýkoliv příspěvek srdečně děkujeme. Pro 
potvrzení o daru při větším obnosu nás kontaktujte na info@centrumajak.cz. 


