
        
 

 
 

MC RATOLEST VÁS ZVE NA  
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

1.-11.9. 2015 
 

Můžete si pohrát si „doma“ i na zahradě,  

vyzkoušet skluzavku a trampolínu a  
zapsat se do kroužků, které pro vás chystáme! 

 

DOPOLEDNE 

pro děti 0-4 roky 

ODPOLEDNE 

pro děti  
3-10 let 

ODPOLEDNE-

VEČER 
 

MIMINKA-dětský 

koutek pro nejmenší, 
besedy, … 

 

VČELIČKA 

POŠKOLKÁČI – 
divadlo, zpívání, 

tvoření, … 

VEČERNÍ 

DÍLNY  
– pro rodiče 

ZNÁČEK - zpívání, 

cvičení a tancování pro 

nejmenší od 10 měsíců 
do 2 let.  

+ Besedy s odborníky. 

VŠEZNÁLEK 

PŘEDŠKOLÁCI –– 

grafomotorika, 
čtení a vyprávění, 

tvoření, divadlo, 
hry, rytmizace … 

BESEDY 

- pro rodiče 

- pro děti 

ROLNIČKA – zpívání, 
básničky, tanečky 2-4 

roky 

FLÉTNIČKA – 
zpívání, hra, … 

- začátečníci 

- pokročilí 

ZAHRADNÍ 
SLAVNOSTI 

TVOŘÍLCI – malování, 

tvoření, pro děti od 2 
do 4 let 

ANGLIČTINKA – 

písničky, hry, 
škola hrou 

- začátečníci 
- pokročilí, školáci 

ODPOLEDNÍ 

DÍLNY pro     
rodiny 

 

KNIHOVNA 

1x za měsíc  

HERNA - DIVADLO 

HERNA   
 

 

 
 

 

Týdenní program MC Ratolest – 1.-11. září  
 Dopoledne Odpoledne 

Po HERNA              9:30-11:30  HERNA         16:00-18:00   

Út HERNA               9:30-11:30       

St  HERNA         16:00-18:00   

Čt  
Odpolední a večerní 

DÍLNY 

Pá HERNA              9:30-11:30  

 

Ceník:  
Herna 10,- (5,-)Kč, kroužek: …30,- (20,-) Kč 

Při zakoupení permanentky: 10 lekcí 270,- (190,-) Kč 
Večerní dílny: od 20,- do 40,- Kč (dle materiálu)           
    

DALŠÍ akce v září: 

  3.9. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00,  
         téma: náramky z různého materiálu 

10.9. (Čt) ODPOLEDNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA pro celé rodiny,   
        téma: ZIMNÍ KERAMIKA s lektorkou pí. S. Toucovou,  

        od 16:00 do 19:00 hod. 
17.9. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ,  

        od 10:00 h - čtení, malování, prezentace nových knih 
17.9. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00,  

         téma: fimo - na prodej při posvícení 
19.9. (So) Posvícení v Týništi, prodej buchet a výrobků 
 
 

Činnost MC Ratolest podporuje město Týniště n. O. 
a Královehradecký kraj!                       Děkujeme! 

 
Kontakty výboru MC Ratolest: J. Matušková 737740019, R. Pýchová 
739203377, H. Prokopová 777862483, M. Koubová 777 608 207 

 
 



DOPOLEDNE 
 

MIMINKA 

Lektorka:  
Pro děti od narození do 1 roku.  

Setkávání maminek i dětí, plánování masáží, cvičení, 

znakování i besed. Místnost herny je vybavena 
přebalovacím pultem,  různými hračky pro miminka a 

didaktickými hrami. 
 

ZNÁČEK, HEJBLÍCI, BUDULÍNEK … 

Lektorka: Renata Hušková 

Pro děti do 10 měsíců do 2 (2,5) let.  
Setkávání maminek s dětmi, cvičení, zpívání, tancování, … 
 

ROLNIČKA 
Lektorka: Monika Koubová 

Dopolední kroužek pro děti ve věku 2– 4 roky 

s doprovodem rodiče. Děti se zábavnou a hravou formou 
mohou naučit jednoduché lidové písničky propojené 

pohybem, tanečky, rytmizací, říkadly, hrou na tělo a to vše 
za doprovodu zpěvu, hudebních nástrojů, klavíru nebo 

reprodukované muziky. 
 

TVOŘÍLCI 
Lektorka: Jana Matušková 

Pro děti ve věku 1,5 – 4 let. Tvoření, kreslení, keramika a 
pečení … 

 
HERNA 

Je určena pro děti ve věku 1 – 5 let s doprovodem rodiče. 
Herna je vybavena spoustou zajímavých hraček pro děti, 

skluzavkou s dopadem do balónkového bazénku, hrami, 

knížkami … Je možnost využít i zahradu se skluzavkou, 
trampolínou, pískovištěm a houpačkou. 

 

KNIHOVNA 

Čtení, malování, tvoření, divadlo pro děti, 1x za měsíc s paní 
knihovnicí v městské knihovně v dětském oddělení. Možnost 

půjčení knih, seznámení s novými knihami, možnost 
navštívení výstav…Termíny: 17.9.,22.10.,19.11.,10.12. 
 

ODPOLEDNE 

 
VČELIČKA (POŠKOLKÁČI) 
Lektorky:  

kolektiv (Prokopová, Koubová, Pýchová, Matušková) 
Odpolední kroužek pro děti ve věku 3– 6 let bez doprovodu 

rodiče. Divadlo, pohádky, písničky, tanečky, rytmizace, 
grafomotorika, čtení a vyprávění, tvoření …  

 
VŠEZNÁLEK (PŘEDŠKOLÁCI) 

Lektorky:  

kolektiv (Prokopová, Koubová, Pýchová, Matušková) 
Odpolední kroužek pro děti ve věku 5– 6 let bez doprovodu 

rodiče. Divadlo, pohádky, písničky, tanečky, rytmizace, 
grafomotorika, čtení a vyprávění, tvoření … 

 
ANGLIČTINKA 

Lektorka: Lenka Otavová, Johanka Matušková 
Odpolední kroužek pro děti ve věku 4 – 10 let 

Děti se zábavnou formou seznamují s angličtinou pomocí 
obrázků, písniček, rytmizace, her a kreslení. 

 
FLÉTNIČKA 

Lektorka: Jana Matušková 
Odpolední kroužek pro děti ve věku 5 – 7 let 

Děti se zábavnou formou seznamují s hrou na flétnu.  

 
 
 

 



 

VEČER 
 
VEČERNÍ DÍLNA 

Lektorky: P.Ficencová, H. Prokopová, M. Koubová  
 

Čtvrteční večerní dílna pro rodiče, 2x za měsíc. 
Učíme se různé techniky, zveme hosty … 

 
POČÍTAČE: 

Lektor: Jan Nagy 
Základy PC, Office, úprava fotografií apod.,  

 

Dat Večerní 

dílny 

Kniho

vna 

Tong

o 

Divadlo, zahr. 

slavnosti, víkendovka 

Besedy 

září  3.9.  

náramky  

17.9.  10.9. Odpolední tvořivá 

dílna pro rodiny - 

KERAMIKA 

 

 17.9. 

na prodej 

  - 19.9. posvícení  

Říj. 8.10. 

podzimní  

dekorace 

 

22.10.  1.10. Divadlo KOZLÍK – 

Perníková pohádka  

 

 

 22.10. 

drátkování 

  9.-11.10. Víkendovka 

Říčky 

 

Lis. 5.11. 

 

19.11.    

 19.11. 

 

    

P

r

. 

3.12. 

 

10.12.  5.12. Divadlo – Kozlík, 

Jak Mikuláš berlu ztratil 

Starostka 

 17.12. 

 

    

 


