
     
 

MC RATOLEST VÁS ZVE NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  

A ZÁPIS do kroužků, které pro vás chystáme! 
5.-16.9. 2016 

 

 Dopoledne Odpoledne 

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

Út 
HERNA               9:30-11:30      
MIMINKA           9:30-10:15   

                         10:30-11:15 

 

St  HERNA        16:00-18:00   

Čt  
Odpolední a večerní 

DÍLNY 

Pá 
HERNA              9:30-11:30 

FITMAMI               od 10 h. 

 

 

DALŠÍ akce v ZÁŘÍ: 

  8.9. (Pá) ODPOLEDNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA pro rodiny,   

                 téma: ZIMNÍ KERAMIKA s lektorkou  

                 pí. S. Toucovou, od 16:00 do 19:00 hod. 
12.9. (Po) návštěva MUZEA KOČÁRKů, 15:30 h. 

15.9. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské  

                KNIHOVNĚ, od 10:00 h - čtení, malování,  

                prezentace nových knih … 
15.9. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00,   

                téma: fimo a náramky - na prodej při posvícení 

24.9. (Ne) Týnišťské posvícení - prodej občerstvení  

                a výrobků z večerních dílen 
 

Plánujeme: 

- Odpolední Montessori dílnu pro rodiny 
- Letní kino ve stodole  

- Besedu s Homeopatkou 

- Besedu – zdravé obouvání - bosonohy! 

 
Nabízíme zatím tyto kroužky: 

DOPOLEDNE 

pro děti 0-4 roky 

ODPOLEDNE 

pro děti 3-10 let 

ODPOLEDNE-

VEČER 
MIMINKA - cvičení 
s dětmi od 3 do 12 
měsíců (2 skupiny) 

VĚLIČKA – pro děti od 
3 let, zpívání, tvoření, 
čtení, hry,angličtina, 
grafomotorika, divadlo,. 

VEČERNÍ DÍLNY  
– pro rodiče 

BATOLE - zpívání, 
cvičení a tancování pro 
nejmenší od 12 měsíců 
do 2 let. 

FLÉTNIČKA – 4-10 let 
- začátečníci 
- pokročilí 

BESEDY 
- pro rodiče 
- pro děti 

BUDULÍNEK – zpívání, 
básničky, tanečky, 
cvičnení,… 2-4 roky 

PŘEDŠKOLÁCI - pro 
děti od 5 let - 
grafomotorika, divadlo, 
tvoření, hry, angličtinka  

Zahradní 
slavností 

FITMAMI – cvičení 

venku s kočárky, hlídání 
starších sourozenců v MC 

ANGLIČTINA 

- doučování školních  
  dětí 

- Odpolední 

dílny pro rodiny 

KNIHOVNA 
1x za měsíc  

HEJBLÍCI 
- předškoláci a školáci 
(cviční venku i v těl.) 

- Divadlo a  
  Kino ve stodole 

HERNA – využití hraček, 
skluzavky, zahrady, … 

HERNA – využití her, 
hraček, zahrady, … 

 

 

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)           
Ceny uvedené v závorce jsou pro členy spolku MC Ratolest.  

Členství na rok je 80,- dítě i dospělý. 

  
Činnost MC Ratolest podporuje město Týniště n. O. Děkujeme! 
 
Kontakty výboru MC Ratolest: J. Matušková 737740019, R. Pýchová 
739203377, H. Prokopová 777862483, M. Koubová 777 608 207 

 


