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Komenského 106 

517 21 Týniště nad Orlicí 

IČ: 26586746 

 http://ratolest.bluefile.cz 
 

MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST 

- je spolek, který byl založen v roce 2002.  

Cílem sdružení je dávat dětem od narození do předškolního i školního věku, 
možnost: 

- objevovat svět v novém prostředí 

- setkávat se s vrstevníky, poznávat se, učit se hrát s novými kamarády a 
zapojovat se do kolektivu v různých kroužcích (výtvarných, hudebních, 

sportovních, naučných, …) rozvíjet svoje schopnosti 

    Také maminkám (rodičům) MC umožňuje  
- vytvořit si nová přátelství, vyměňovat si s ostatními své zkušenosti  

- navzájem se inspirovat o možnostech využití volného času,  

- ve večerních dílnách vyzkoušet své dovednosti při různých technikách 

tvoření. 
 

MC Ratolest má svůj týdenní program, nabízí také další akce (patří mezi ně: Besedy 

s hosty (logopedie, homeopatie, rehabilitace, výchova dětí, znaková řeč pro batolata), 
Zahradní slavnosti, společné výlety a akce, pohádkové čtení a tvoření v Městské knihovně, 

velikonoční a vánoční akce pro děti a rodiče (vystoupení dětí a prezentace výrobků MC, …), 

příměstské tábory a prázdninové hlídání dětí a akce města, na kterých spolupracujeme. 
 

MC RATOLEST VÁS ZVE NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  

A ZÁPIS DO kroužků, které pro vás chystáme! 

4. - 8. září 2017 
 

 Dopoledne Odpoledne 

Po 
HERNA                   9:00-11:30  

BATOLE                10:00-11:00 
HERNA           15:00-18:00   

Út 

HERNA                   9:00-11:30   

MIMINKA             10:00-11:00 

 

HERNA           15:00-18:00 

Soukromá Angličtina                       

                       16:00-16:45 

St 
HERNA                   9:00-11:30 
ROLNIČKA            10:00-11:00 

HERNA            15:00-18:00   

Čt 

Dětský klub Koala  8:00-12:00 

(soukr. akce)      
FITMAMI  od 10 h. 

Odpolední DÍLNY 

BESEDY 

Pá 
HERNA                   9:00-11:30 

Hlídání dětí              8:00-12:00 

 

 
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  

VĚLIČKA – pro děti od 3 let do 5 
let, zpívání, tvoření, čtení, divadlo, 
hry, grafomotorika, … 

VEČERNÍ DÍLNY  
– pro rodiče 

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

VŠEZNÁLEK  - předškoláci 
grafomotorika, divadlo, tvoření, 
hry, … 

BESEDY 
- pro rodiče 
- pro děti 

ROLNIČKA – zpívání, básničky, 
tanečky 2-4 roky 

FLÉTNIČKA – zpívání, hra, … 
- začátečníci 
- pokročilí 

Zahradní slavností 

FITMAMI – cvičení venku s kočárky HERNA – využití her, tvoření, … - Odpolední dílny  
   pro rodiny 

http://ratolest.bluefile.cz/


KNIHOVNA 
1x za měsíc  

 - Divadlo a  
  Kino ve stodole 

HERNA – využití hraček, skluzavky, …   

 

  
Ceník:  

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

Při zakoupení permanentky: 10 lekcí 290,- (190,-) Kč 
Večerní dílny: od 20,- do 40,- Kč (dle materiálu)           

Ceny uvedené v závorce jsou pro členy spolku MC Ratolest.  

Členství na školní rok je 100,- dítě a 100,- dospělý. 
 

DALŠÍ akce v ZÁŘÍ: 

 

14.9. (Čt) ODPOLEDNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA pro celé rodiny,  téma: ZIMNÍ a VÁNOČNÍ  
                KERAMIKA s lektorkou pí. S. Toucovou, od 16:00 do 19:00 hod. 

16.9. (So) Týnišťské posvícení - prodej občerstvení a výrobků z večerních dílen 

21.9. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, od 10:00 h - čtení, malování,  
                prezentace nových knih 

 

 

  
 

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 
 

 
 
 
 

 


