
AKCE PLÁNOVANÉ NA ČERVENEC A SRPEN 2016 
 
1. 7.  /pátek/ 14.00 sraz na autobusovém nádraží 
VÝLET NA KOZÍ FARMU S KLUBEM AD/HD 
Kozí farma v Pěnčíně je areál plný možností, jak unavit i ty nejneposednější děti. Mimo zvířat (např. kozy, krávy, pávi a perličky, 
husy, kachny a další) jsou v areálu také dětské herní prvky, pro všechny pak občerstvení.   
  
3. 7. - 10. 7. /neděle až neděle/ 
LETNÍ RODINNÝ TÁBOR 
Letos opět naše cesty povedou do Českého Dubu, kde budeme prožívat kouzelné příběhy. Tábor je na motivy knihy 
Letopisy Narnie – Čarodějův synovec. Spolu s námi si užijete spoustu zábavy, her a rodinné pohody. Nebudou chybět ani večery 
u ohně :). 
 
18. 7. - 29. 7. /pondělí až pátek/  
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V JABLÍČKU PRO NEJMENŠÍ 
Zvykání na kolektiv a MŠ pro děti, které půjdou v září do školky. Děti ve věku 2 – 3 roky čeká bohatý program - výlety, 
tancování, různorodé hry, tvoření, pobyt na čerstvém vzduchu. Zaručen individuální přístup. 
 
24. 7. / neděle/ od 14.00  
KLUB DVOJČAT  
Klub dvojčat, který v Jablíčku funguje přes 2 roky, si udělá první venkovní sraz - na hřišti u kina ve Vratislavicích.   
 
5. 8. /pátek/ start je otevřen 20.30 – 21.30 hodin 
STEZKA ODVAHY  
Pochod kolem druhé přehrady plné strašidel. 
 
7. 8. /neděle/ od 15:00 
KLUB DĚTÍ A RODIČŮ S ADHD 
Druhý letní venkovní sraz, tentokrát v krásném novém EKO PARKU v Liberci, kde se děti s nespoutanou energií opravdu vyřádí.  
 
8. 8. – 19. 8. /pondělí až pátek/ 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
Prázdniny pro děti zaměstnaných rodičů s programem zaměřeným na sport a přírodu.  
 
10. 8. /středa/  od 9.00 
DOPOLEDNE NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI s preventivním programem 
Budeme se učit, jak se chovat na silnicích, na přechodech i chodnících 
 
12. 8. /pátek/ od 15:00 
LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY S JABLÍČKEM  
Přijďte si zasportovat a vyzkoušet svou kondici do parku pod hrází. Určeno pro děti od 3 do 8 let s doprovodem. 
  
21. 8. /neděle/ od 15.00 
KLUB DVOJČAT 
Srpnové setkání dvojčat a vícerčat v dětském koutku v Liberci - Lidových sadech. Dětský koutek vytvořený pro ty nejmenší, kde  
se ale zabaví i ti starší. Příjemné místo pro dvojčecí rodiny, které jistě uvítají bezpečné a oplocené prostředí.  
 
22. 8. – 31. 8. /pondělí až pátek/ 
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ -více informací najdete na webových stránkách 
 
28. 8. /neděle/ 14.00 – 17.00 
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 
Zábavné odpoledne v areálu Čelakovského, připravené ve spolupráci s městem Jablonec n. N. a dalšími organizacemi. Určeno  
pro všechny věkové skupiny.  
 
29. 8. – 30. 8. /pondělí až úterý/ od 16.00 
BATIKOVÁNÍ S PŘESPÁNÍM V JABLÍČKU 
Na konci prázdnin se v Jablíčku bude batikovat. Akce je určená pro maminky či babičky s dětmi. Zatím, co budou dospělí 
vytvářet originální kousky do svých šatníků, děti si užijí spousty zábavy v herně, kde pak i stráví celou noc. Na akci se hlaste 
předem. 
 
Jedná se pouze o jednorázové akce. Více o těchto akcích a stálý program centra najdete na www.CENTRUMJABLICKO.cz.  


