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opekli dobroty a také jsme se vydali na výlet vlakem do Častolovic. Všichni výletníci mohli
navštívit minizoo v parku.

Hned na začátku roku jsme se pustili do renovace prostorů rodinného centra. S pomocí
podnikatelů v našem městě jsme obnovili kuchyňskou linku, staré dřevěné židle tatínkové
natřeli a sedáky dostaly nový potah, zrenovovaly se dveře pracovny, vymalovali jsme
chodbu.

Na konci prázdnin se pro starší děti konal turnaj v bowlingu. Všichni účastníci turnaje byli
odměněni.

Od ledna jsme začali během středečního programu tvořit a vyrábět s dětmi nebo jsme
jednorázově uspořádali i tvoření pro dospělé. Karnevalem pro nejmenší se v únoru úspěšně
rozběhly akce roku.
Měsíc na to proběhl Den otevřených dveří pro veřejnost. Byli pozváni zastupitelé města,
radní, sponzoři a ostatní hosté. Z největší dálky k nám zavítala krajská koordinátorka Sítě
mateřských center v Pardubickém kraji Petra Benešová. Pozvání přijaly i děti z jablonských
školek. Oslavy třetích narozenin a zároveň Dny otevřených dveří pro veřejnost probíhaly celý
první týden měsíce března.
Březen byl velice nabitý. První jarní den jsme vynesli Morénu, paní Zimu, z města. Bylo to
velmi pěkné a zajímavé pro děti i dospělé, bylo to totiž poprvé. Snad jsme tak odstartovali
další ročníky.
Práci šikovných rukou našich maminek bylo možno vidět na Jarní prodejní výstavě ve staré
škole. Poprvé jsme se spojili s Mateřskými školami v našem městě. Nabídli jsme jim prostor k
prezentování se na této výstavě i jejich výtvory. K prodeji byly i výrobky dětí ze Šťastného
domova v Líšnici a tvorba paní Martiny Balážové.

Podzimní čas na jednom z mimiklubů nám vyplnila p. Zuzana Otrubová svojí přednáškou na
téma Zdravé přebalování. Cvičení s dětmi tentokráte nebylo s pohádkou, ale zpestřila a
obohatila jej p. Martina Fajglová z Rychnova nad Kněžnou.
V polovině října proběhla burza podzimního a zimního oblečení pro děti a těhotné.
Novou, ale velice zážitkovou akcí bylo pro mnohé Světýlkování. Děti a dospělí vytvořili dlouhý
lampionový průvod městem a nechali vzlétnout létající balony s přáním zúčastněných.
V listopadu k nám ze severních Čech zavítali majitelé Mýdlárny Rubens. Veřejnost se v
našich prostorách zúčastnila přednášky o výrobě mýdla. Bylo možné si výrobky zakoupit.
Na konci měsíce jsme už společnými silami tvořili výrobky na Jarmark v Základní škole, kde
jsme si prodejem zbožím přivydělali na vybavení centra.
Na začátku prosince zavítal do Jablíčka Mikuláš, anděl a čerti, kteří pouze zle vypadali, ale
jinak byli hodní.
V druhé polovině měsíce jsme si upekli vánočky a na vánoční besídce jsme rozbalili dárky od
Ježíška.

Na konci března vyrazili někteří rodiče s dětmi na Vysočinu na pobyt spojený s plaveckou
výukou.
V dubnu proběhla tradiční burza dětského a těhotenského oblečení. Na konci tohoto měsíce
jsme pálili čarodějnice. My jsme v exkluzivních kostýmech čarodějnic zajistili odpolední
program pro rodiče s dětmi, SDH tradiční občerstvení a večerní taneční zábavu.
V rámci spolupráce s hasiči jsme v květnu uspořádali exkurzi do zbrojnice. Byli jsme svezeni i
jedním z požárních vozidel a děti si mohly vyzkoušet práci s vodou.
Na Den dětí v červnu nevyšlo počasí k soutěžím venku, ale ani to neodradilo návštěvníky a
společně jsme si užili. Tento měsíc jsme uspořádali pro děti členek RC nocleh v Jablíčku.
Všem spáčům se to moc líbilo.
Na festivalu Jablonský Medvídek jsme návštěvníkům v rámci výtvarných dílen předváděli
pletení z pedigu a ubrouskovou techniku. Vše si mohli návštěvníci vyzkoušet.
Od měsíce června jsme začali navštěvovat farní hřiště. Odstartováno bylo Vítání prázdnin hry v přírodě, tentokráte na dětském hřišti hotelu Filipinum.
Fungovali jsme i o prázdninách. Vydali jsme se vlastními automobily do Ekocentra Paleta
Oucmanice, kde nám dali odborný výklad o ekofarmě. Dále jsme si u koupaliště na ohni
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