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2. 6. /čtvrtek/ od 10 hod. 
BEZPEČÍ DĚTÍ V DOPRAVĚ 
Jak se chovat s dětmi na chodníku, v provozu, na přechodech pro chodce, na kole, v autě? Co dělat, když se v autě jen o někoho 
otřeme na parkovišti? Přednáška od policisty Miroslava Lejska z oddělení prevence kriminality na téma bezpečnosti v dopravě.  
 
5. 6. /neděle/ od 9 hod. 
POHÁDKOVÁ PŘEHRADA 
Pochod kolem druhé a třetí přehrady, který bude plný zábavných úkolů a pohádkových postav. Na startu vás přivítá jablíčko s 
červíkem, po cestě potkáte vodníky, čarodějnice, Mimoně, Flinstouny a další. V cíli na Tajvanu vás bude čekat bohatý program i 
občerstvení. Start je otevřen od 9 do 12 hodin. 
 
10. 6. /pátek/  od 17 hod. 
ČTENÍ S DĚTMI 
Připravili jsme pro vás besedu na téma čtení, která navazuje na 6. týden „Čtení dětem v ČR“  v rámci kampaně „Celé Česko čte 
dětem“. Budeme si povídat o tom, od kdy číst dětem a jaké knihy jsou nejvhodnější, i kdy děti začínají číst sami. Těšit se můžeme 
na zajímavé hosty. 
 
14. 6. /úterý/ od 10 hod. 
DYNAMIKA MENSTRUAČNÍHO CYKLU 
Tato přednáška psycholožky Lucie Šmahelové vám přinese odpovědi na otázky, proč a především jak se nálady žen mění v 
průběhu měsíce. Vysvětlíme si, jak funguje ženské tělo, co se s ním ve které fázi děje a hlavně (!) jak tyto fáze správně využít k 
našemu fungování ve světě pracovním i vztahovém či sexuálním.  
 
16. 6. /čtvrtek/ 8 – 14 hod. 
DĚTSKÁ VÝSTAVA ZDRAVÍ - vzdělávací program pro MŠ * 
Dětská výstava zdraví je založena na dvou pilířích - objevení a aplikace. Vysvětluje každý z následujících osmi přírodních zákonů 
potřebných ke zdraví - výživu, vzduch, slunce, cvičení, odpočinek, střídmost, vodu a důvěru. Děti navštěvují jednotlivá stanoviště, 
kde dostanou informace přiměřené jejich věku a zákony si zároveň ověří praktickou zkouškou. 
(pro veřejnost MC Jablíčko uzavřené). 
 
21. 6. /úterý/ 10 – 12 hod. 
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA A VZTAHOVÝ PORADCE V JABLÍČKU * 
Máte problémy a nevíte si rady? Do poradny se vám nechce jít? Přijďte se poradit k nám. Individuální poradenství zdarma. 
 
22. 6. a 23. 6. /středa a čtvrtek/ 8 – 14 hod. 
DĚTSKÁ VÝSTAVA ZDRAVÍ - vzdělávací program pro ZŠ * 
Dětská výstava zdraví je založena na dvou pilířích - objevení a aplikace. Vysvětluje každý z následujících osmi přírodních zákonů 
potřebných ke zdraví - výživu, vzduch, slunce, cvičení, odpočinek, střídmost, vodu a důvěru. Děti navštěvují jednotlivá stanoviště, 
kde dostanou informace přiměřené jejich věku a zákony si zároveň ověří praktickou zkouškou. 
(pro veřejnost MC Jablíčko uzavřené). 
 
24. 6. /pátek/ od 17 hod. 
KLUB ZDRAVÍ  
V Klubu zdraví nás čeká před velkými prázdninami ODPOČINEK. Budeme se učit odpočívat, učit se, jak efektivně odpočívat, 
řekneme si, co je aktivní a pasivní odpočinek a vyzkoušíme si, jak relaxovat. 
 
27. 6. /pondělí/ 8 – 14 hod. 
EKO-DEN vzdělávací program pro ZŠ * 
Dopoledne plné her s ekologickou tématikou na hřišti Čelakovského. Děti se dozví, jak a proč třídit odpad, kam který materiál 
patří, zjistí, co se dá vytvořit z recyklovaných materiálů, vyzkouší si, jak se vyklápí popelnice či jak se sedí v popelářském autě.  

 
 
 

Jedná se pouze o jednorázové akce. Více o těchto akcích a stálý program centra najdete na 
www.CENTRUMJABLICKO.cz.  

 * na akce označené hvězdičkou je nutné se hlásit předem. 

 


