
Partneři a sPoluPořadatelé akcí

Město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou 
www.jabloneckarodina.cz / www.mestojablonec.cz 

Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. 
Kina Jablonec nad Nisou
Jiráskova 7, 466 01 Jablonec nad Nisou 
www.eurocentrumjablonec.cz 

MC Jablíčko, o. s.
E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou 
www.jablicko.estranky.cz 

Dům dětí a mládeže Vikýř, p. o.
Podhorská 49, 466 01 Jablonec nad Nisou
www.ddmvikyr.cz 

Český svaz žen, o.s.
Jungmannova 8, 466 01 Jablonec nad Nisou

Centrum Generace, o. s.
Lípová 7, 466 01 Jablonec nad Nisou
www.jbc.centrumgenerace.cz

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Jablonci nad Nisou
Pod Baštou 10, 466 01 Jablonec nad Nisou
www.jablonec.evangnet.cz

Diakonie – středisko v Jablonci nad Nisou
Pod Baštou 10, 466 01 Jablonec nad Nisou
www.jablonec.diakonie.cz

Rodina24
Kyjevské nám. 592/2, 460 06 Liberec
Kancelář organizace – Nerudova 17, Jablonec nad Nisou

Partneři a sPoluPořadatelé akcí

Klub Na Rampě
Jiráskova 11, 466 01 Jablonec nad Nisou
www.klubnarampe.cz

Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské vztahy
Lidická 24, 466 01 Jablonec nad Nisou
www.poradna-jbc.cz 

Jablonecká kulturní obec, o. s.
Podhorská 5, 466 01 Jablonec nad Nisou 

Římskokatolická farnost Jablonec nad Nisou
Horní náměstí 12, 460 01 Jablonec nad Nisou
www.farnostjablonec.cz

Křesťanský sbor Dobrá zpráva
Spolkový dům, Emílie Floriánové 1736/8
Jablonec nad Nisou
www.ksdz.cz

Další informace naleznete na
www.jabloneckarodina.cz

Další informace na
www.tydenmanzelstvi.cz

Týden
partnerství

8/2–21/2/2012

PoDRobNý PRoGRaM
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1. Eurocentrum

3. MC Jablíčko

3. Rodina24

4. DDM Vikýř

5. Spolkový dům

6.  Farní sbor ČCE 
a Diakonie ČCE

7. Klub Na Rampě

8.  Kostel Nejsvětějšího srdce 
Ježíšova



Spolkový dům, 17.00 hodin

origami – tvůrčí dílna
Tvůrčí dílnu výroby šperků pro partnery i jednotlivce pořádá 

Křesťanský sbor Dobrá zpráva. Vstupné 120 Kč pár, 80 jednotlivci. 

Přihlašování předem (722 824 669; info@ksdz-jbc.cz)

čtvrtek 16. 2.

MC Jablíčko, 10.00 hodin

Pohádkové vztahy II
Živé čtení pro nejmenší také s harmonikářem aneb jak to chodí v po-

hádce. Pořádá MC Jablíčko ve spolupráci s Českým svazem žen.

Rodina24, 14.00 hodin

Focusing – metoda, která pomáhá porozumění 

nejen v partnerství 
Praktický seminář na téma focusing, vnímaná přítomnost a cítěný 

smysl. Vysvětlení metody práce s pocity a praktická ukázka. Seminář 

proběhne v kanceláři organizace – Nerudova 17, Jablonec n. N.

MC Jablíčko, 16.00 hodin

Valentýnská dílna pro páry a zamilované
Dílna výroby skleniček na čaj (leptání skla, gravírování, malování na 

sklo). Pořádá MC Jablíčko.

pátek 17. 2.

MC Jablíčko, 10.00 hodin

Pohádkové vztahy III
Živé čtení pro nejmenší také s harmonikářem aneb jak to chodí v po-

hádce. Pořádá MC Jablíčko ve spolupráci s Českým svazem žen.

Rodina24, 13.00 hodin

Focusing – metoda, která pomáhá porozumění 

nejen v partnerství
Praktický seminář na téma focusing, vnímaná přítomnost a cítěný 

smysl. Vysvětlení metody práce s pocity a praktická ukázka. Seminář 

proběhne v kanceláři organizace – Nerudova 17, Jablonec n. N.

1.–16. 2.

Soutěž „Co je to láska?“ 
Sběr výtvarných výtvorů pro všechny generace – výtvarná soutěž 

pro malé i velké. Pořádá MC Jablíčko. Motto: „Láska se podobá jen 

lásce, k ničemu jinému ji nelze přirovnat.“ (O. Wilde). Vyhlášení vítězů 

na Valentýnském maškarním karnevale 18. 2.

středa 8. 2.

Klub Na Rampě, 19.00 hodin

Partnerské etudy – fotodílna pro každého
V rámci pravidelných fotografických dílen pro širokou veřejnost, 

tentokrát na téma „Partnerské etudy“, pořádá Jablonecká kulturní 

obec, o. s. za podpory Sundisk, s. r. o. Vstupné 60/40 Kč – studenti.

pondělí 13.2.

MC Jablíčko, 10.00 hodin

Pohádkové vztahy I
Živé čtení pro nejmenší také s harmonikářem aneb jak to chodí v po-

hádce. Pořádá MC Jablíčko ve spolupráci s Českým svazem žen.

úterý 14. 2. 

MC Jablíčko, 10.00 hodin

Dlouhodobé vztahy a jejich dynamika
Psychologická beseda na téma dlouhodobé vztahy 

– přednáší PhDr. Miroslav Schovanec. Pořádá MC Jablíčko. 

Rodina24, 16.00 hodin

Focusing – metoda, která pomáhá porozumění 
nejenom v partnerství 
Praktický seminář na téma focusing, vnímaná přítomnost a cítěný 

smysl. Vysvětlení metody práce s pocity a praktická ukázka. Seminář 

proběhne v kanceláři organizace – Nerudova 17, Jablonec n. N.

MC Jablíčko, 17.15 hodin

„Proč mi nerozumíš?”
Povídání o tom jak (ne)komunikovat ve vztahu 

s PhDr. Jitkou Selingerovou, psycholožkou a vedoucí Poradny pro 

rodinu, manželství a mezilidské vztahy.

Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova,

Horní náměstí, 17.00 hodin

Mše svatá
Bohoslužba za jablonecké rodiny s promluvou zaměřenou na manžel-

ství a rodinný život. Pořádá Římskokatolická farnost Jablonec n. N. 

sobota 18. 2.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 

a Diakonie ČCE, Pod baštou 10, 8.30 hodin

Konflikt jako příležitost v osobním i profesním životě
Celodenní seminář na téma konflikt – přednáší PhDr. Iva Veltrubská 

a Mgr. Miroslav Erdinger. Vstup volný bez předchozího přihlášení. Více 

informací na http://jablonec.evangnet.cz

Rodina24, 14.00 hodin

Focusing – metoda, která pomáhá porozumění 
nejen v partnerství
Praktický seminář na téma focusing, vnímaná přítomnost a cítěný 

smysl. Vysvětlení metody práce s pocity a praktická ukázka. Seminář 

proběhne v kanceláři organizace – Nerudova 17, Jablonec n. N.

Spolkový dům, 15.00 hodin

Valentýnský maškarní karneval
Akci pro rodiny v sále Spolkového domu pořádá MC Jablíčko. Karneval 

pro malé i velké se soutěžemi, hudbou k tanci i poslechu a tombolou.

Eurocentrum, 20.00 hodin

Salsa Night 
Jedna z nejreprezentativnějších akcí v duchu latinskoamerických 

rytmů na našem území. Taneční skupina Ruben Dance (Dom. rep./

Kuba/ČR), hudební skupina Roly y sus Cumbancheros (Kuba) 

a Dj Lazaro Castaner (Kuba), škola základních latinskoamerických 

tanců. Hlídání dětí v MC Jablíčko formou Pyžamové párty pro rodiče 

se vstupenkou na Salsa Night zdarma.

MC Jablíčko, od 19.00 hodin do nedělního rána

Pyžamová párty
Dobrodružné přespání v prostorách MC Jablíčko v noci ze soboty na 

neděli – hlídání dětí zdarma pro rodiče, kteří se zúčastní Salsa Night. 

Pořádá MC Jablíčko.

neděle 19. 2.

budování pevnějších vztahů

Klub na Rampě, 15.00 – 18.00 hodin
Beseda s workshopem na téma „Budování pevnějších vztahů”. Před-

náší pan Richard Kane z Velké Británie, který je iniciátorem dnes už 

mezinárodní kampaně Týden manželství. Odhalte tajemství, proč spolu 

někteří lidé vychází lépe než jiní, zjistěte, v čem se od sebe navzájem 

liší. Objevte své vlastní priority lásky a zjistěte, co to znamená pro vaši 

druhou polovičku. Pořádá město Jablonec nad Nisou a Centrum Gene-

race. Vstup zdarma. Přihlášky na jbc@centrumgenerace.cz

MC Jablíčko, 15.00–18.00 hodin

Kreativní odpoledne pro děti
Spousta tvoření, zábav a her o hezké ceny pořádá MC Jablíčko. Pro 

účastníky přednášky Budování pevnějších vztahů hlídání dětí zdarma.

DDM Vikýř, od 15.00 hodin

Malý karneval
Tradiční jablonecký karneval, hry, soutěže a diskotéka v maskách 

tentokrát na téma Čtvero ročních dob. 

Vstupné 30 Kč za osobu. Pořád DDM Vikýř. 

úterý 21. 2.

Mírové náměstí, 16.00 hodin

Masopustní veselice před radnicí 
Masopustní zábava, průvod masek, staročeské písničky s harmoni-

kářem pořádá MC Jablíčko. 

Drobné občerstvení pro příchozí masky zdarma.


