Listopad 2017

centrum pro širokou veřejnost
31.10.–30.11.
→ středa – sobota

Vánoční dílny pro 1. stupeň ZŠ ve Cvikově

tip

Vánoční tvoření pro školy ve Cvikováčku či v Klubu (Sokolovna).

v dopoledních
hodinách

2. 11. Senior klub (spojený s perníkovou dílnou)

14.00–17.00

2. 11. perníková dílna

14.00–17.00

→ čtvrtek

→ čtvrtek

Setkání seniorů u dobrého čaje a kávy. Libovolný program, tvoření, stolní hry.
Místo konání: ateliér DDM Cvikováček nebo zahrada.

tip

Zveme všechny šikovné maminky s dětmi i bez dětí, babičky a tetičky na vánoční perníkovou dílnu ve Cvikováčku.
Budeme péct a zdobit perníčky určené na zahájení Adventu na cvikovském náměstí. Přicházet můžete celé odpoledne
i v podvečer.

5. 11. Pedig – Vánoční andělé
→ neděle

tip

10.00–15.00

Pletení Vánočních andělů z pedigu, pod vedením paní Martiny Petrovičové.
Místo konání: Klub v Sokolovně. Cena: 350,- Kč. Závazné přihlášky na tel. 702 032 060, v kanceláři DDM nebo na email
vendy.trnda@seznam.cz.

8. 11. Mandaly pro všechny
→ středa

Setkání s kouzelnými obrázky. Místo konání: DDM Cvikováček. Vstupné 30,- Kč, členové kroužku zdarma.

18.00–19.30

14. 11. Senior klub (ve spolupráci s Domem pečovatelské služby ve Cvikově)

14.00–16.00

22. 11. Mandaly pro všechny

18.00–19.30

→ úterý

→ středa

Vánoční inspirativní tvoření. Místo konání: Dům s pečovatelskou službou.

Setkání s kouzelnými obrázky. Místo konání: DDM Cvikováček. Vstupné 30,- Kč, členové kroužku zdarma.

23. 11. Ekologicky šetrná domácnost
→ čtvrtek

24.–25.11.
→ pátek - sobota

tip

16.00–18.00

Přednáška a beseda s týmovou poradkyní Eurona by Cerny o šetrných přípravcích vhodných pro astmatiky, alergiky
a ekzematiky a efektivním úklidu plného vůní a malých kouzel. Lze přijít i s dětmi, bude pro ně připravena herna. Včasná
rezervace na emailu nechutnaiva@seznam.cz vám zajistí malý dárek. Místo konání: Klub v Sokolovně

Čertovské nocování v Klubu

tip

pá 17.00 – so 9.00

Zábavný program s čertovskou tématikou. Těšit se na Vás bude čertice Vendy a Lucifer Martin. S sebou: spacák, karimatku,
hygienické potřeby, ručník, oblečení na spaní a hlavně dobrou náladu. Místo konání: Klub v Sokolovně (sraz v pátek v 17.00
hod., odchod v sobotu v 9.00 hod.). Cena: 120,- Kč. Závazné přihlášky na tel. 702 032 060, v kanceláři DDM nebo na email
vendy.trnda@seznam.cz.

30. 11. Senior klub (Mikulášské posezení)
→ čtvrtek

14.00–16.00

Místo konání: DDM Cvikováček nebo Klub.

30. 11. Vánoční inspirace – „Deskovky pro všechny“
→ čtvrtek

14.00–19.00

Přijďte se inspirovat o jakou hru napsat Ježíškovi a třeba si zahrát některou z „deskovek“. K dispozici je přes 30 různých karetních a deskových her. Místo konání: Klub v Sokolovně.

2. 12. Adventní výlet na zámek Sychrov
→ sobota

tip

tip

9.00

Tradiční trhy spojené s ukázkami řemesel, prodejem tradičního vánočního zboží, vánoční zvyky, s bohatým programem pro děti
i dospělé. Vánoční atmosféru umocní i betlém v nádvoří. Možnost absolvovat prohlídku vánočně vyzdobeného zámku. Odjezd
v 9.00 hod. ze Svoru z otočky, v 9.05 hod. ze Cvikova ze Sídliště, v 9.10 od Cvikováčku, 9.20 hod. z Kunratic u Cvikova. Návrat
v odpoledních hodinách. Cena za autobus: 150,- Kč/os. Vstupné na trhy: 50,- Kč. Závazné přihlášení na tel. 724 213 608
u Šárky Matouškové, v kanceláři DDM či online v aplikaci Domeček.

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž „O nejkrásnějšího čerta či čertici“

Soutěž je pro děti od 4 do 15 let, soutěžit mohou i třídy MŠ/ZŠ a rodinné týmy. Tvořit můžete z různých přírodních či ekologických materiálů, křídou,
pastelkami, vodovými či temperovými barvami. Práce, prosíme, doneste podepsané a označené třídou do Domu dětí a mládeže Cvikováček
do čtvrtka 30. 11. 2017. Práce vystavíme a všechny budou odměněny.
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